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Wprowadzenie

Sprawozdawczość finansowa stanowi niewątpliwie jedną z  najistotniejszych 
form komunikacji przedsiębiorstw i innych jednostek z ich otoczeniem . Nie bez 
przyczyny jest ona często określana mianem języka biznesu . Rolą sprawozdawczo-
ści finansowej jest przede wszystkim rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji ma-
jątkowej i finansowej danego podmiotu oraz generowanego przezeń wyniku finan-
sowego, a także scharakteryzowanie kluczowych obszarów jego funkcjonowania, 
w szczególności przez pryzmat wartości pieniężnych .

Z perspektywy odbiorców raportowanych informacji podstawowe znaczenie 
mają ich rzetelność, wiarygodność i terminowość . Zagadnienia te są szczególnie 
istotne z  punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego 
i  efektywności procesów alokacji kapitału dokonywanych na rynkach kapitało-
wych . System wymiany informacji, zarówno pomiędzy samymi jednostkami go-
spodarującymi, jak i ich otoczeniem instytucjonalnym, powinien bowiem służyć 
wspomaganiu procesów decyzyjnych podejmowanych przez interesariuszy . Pre-
zentowane w sprawozdaniach finansowych informacje winny więc cechować się 
nie tylko wysoką jakością, wynikającą z konieczności możliwie wiernego odzwier-
ciedlenia ich rzeczywistej sytuacji, ale także docierać do zainteresowanych stron 
na tyle szybko, by pozwolić im na podejmowanie racjonalnych i efektywnych de-
cyzji ekonomicznych .

W  warunkach rosnącej złożoności procesów gospodarczych sprawne i  sku-
teczne raportowanie o  bieżącej sytuacji wymaga stosowania adekwatnych roz-
wiązań w zakresie organizacji rachunkowości i  sprawozdawczości . Złożoność ta 
sprawia, że niekiedy nawet pomimo dołożenia należytej staranności informacje 
prezentowane w  sprawozdaniach finansowych mogą ulec zniekształceniu lub 
w  niewłaściwy sposób przedstawiać sytuację danego podmiotu . Dążenie do za-
pewnienia efektywności systemu wymiany informacji gospodarczej i związanego 
z  nią bezpieczeństwa obrotu gospodarczego wymagają zatem prowadzenia sku-
tecznych działań w zakresie weryfikacji rzetelności i wiarygodności danych pre-
zentowanych w  sprawozdaniach finansowych . Dlatego kluczowe miejsce w  sy-
stemie wymiany informacji gospodarczej zajmuje rewizja finansowa realizowana 
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przez niezależnych biegłych rewidentów, obejmująca zarówno audyt sprawozdań 
finansowych, jak i cały szereg innych usług poświadczających . Coraz większego 
znaczenia nabierają również publiczne i prywatne bazy informacji o sprawozdaw-
czości jednostek gospodarczych .

Dbałość o  wiarygodność i  rzetelność raportowanych informacji jest szcze-
gólnie istotna zwłaszcza w  przypadku spółek publicznych oraz instytucji finan-
sowych, takich jak: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne 
i emerytalne czy domy maklerskie . Dostęp do miarodajnych i aktualnych informa-
cji o ich sytuacji ekonomicznej ma bowiem kluczowe znaczenie nie tylko dla ich 
bezpośrednich interesariuszy, ale również stabilności całego systemu finansowe-
go . Dlatego też na podmioty te nałożone zostały szczególne obowiązki w zakresie 
sprawozdawczości finansowej .

Jak wynika z  powyższych rozważań, sprawozdawczość finansowa pełni klu-
czową rolę we współczesnej rzeczywistości gospodarczej . Wzrastający stopień 
skomplikowania realizowanych operacji gospodarczych i konieczność zapewnie-
nia podmiotom zainteresowanym możliwie szybkiego dostępu do wysokiej jako-
ści informacji decyzyjnych staje się dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do 
sporządzania sprawozdań finansowych coraz większym wyzwaniem . Złożoność 
i  różnorodność problematyki związanej ze sprawozdawczością finansową i  jej 
znaczeniem dla zapewnienia efektywności systemu wymiany gospodarczej oraz 
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego stała się zatem główną motywacją do opra-
cowania niniejszej monografii .

Publikacja ma charakter dydaktyczny . Jej celem jest spojrzenie na sprawozdaw-
czość finansową z punktu widzenia roli i znaczenia w systemie wymiany informacji 
i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego . Monografia składa się z 24 artykułów, które 
zostały przyporządkowane do trzech części tematycznych dotyczących istoty i pod-
staw prawnych sprawozdawczości finansowej w Polsce, sprawozdawczości finanso-
wej w ujęciu zasad szczególnych oraz roli sprawozdawczości finansowej w zapew-
nieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i efektywności rynku finansowego .

W  pierwszym rozdziale omówiono istotę sprawozdawczości oraz jej źródła 
prawa w Polsce z podziałem na przepisy prawa krajowego i przepisy międzyna-
rodowe . Kolejny rozdział został poświęcony sprawozdaniu finansowemu, w któ-
rym poza jego elementami składowymi przedstawiono formalne obowiązki jed-
nostek gospodarczych związane z  przygotowaniem i  zatwierdzeniem rocznych 
sprawozdań finansowych . Dalsze rozdziały pierwszej części monografii posłużyły 
scharakteryzowaniu kolejno sprawozdawczości finansowej na podstawie ustawy 
o rachunkowości i przepisów szczególnych, międzynarodowych standardów spra-
wozdawczości finansowej oraz ustawy o statystyce publicznej . Ostatni rozdział tej 
części poświęcono natomiast omówieniu zasad odpowiedzialności za rzetelność 
danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym .

Druga część monografii podejmuje tematykę sprawozdawczości finansowej 
według zasad szczególnych . Na wstępie przedstawiono w niej zasady sporządzania 
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sprawozdań finansowych przedsiębiorstw niefinansowych z  podziałem na dwie 
grupy, tj . jednostkowe,w tym uproszczone, oraz jednostek mikro i małych, a tak-
że sprawozdania łączne i  skonsolidowane . Następnie skoncentrowano uwagę na 
sprawozdaniach finansowych podmiotów rynku finansowego z uwzględnieniem 
jego podstawowych segmentów . Dokonano charakterystyki sprawozdawczości fi-
nansowej banków i SKOK, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, funduszy inwe-
stycyjnych i emerytalnych, domów maklerskich, a także podmiotów notowanych 
na giełdach papierów wartościowych . W części tej uwzględniono również spra-
wozdawczość finansową jednostek samorządu terytorialnego, zakładów i  jedno-
stek budżetowych oraz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej 
(fundacji, stowarzyszeń i partii politycznych) . Tę część monografii zamykają roz-
ważania na temat aktualnego stanu raportowania zintegrowanego w Polsce oraz 
możliwości jego rozwoju w  perspektywie wprowadzenia przez Unię Europejską 
(dalej: UE) dyrektywy o raportowaniu niefinansowym .

Trzecia część monografii przybliża rolę sprawozdawczości finansowej w  za-
pewnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i efektywności rynku finansowe-
go . W rozdziale otwierającym tę część ukazano prawne podstawy funkcjonowania 
i bezpieczeństwa rynku finansowego . Następnie omówiono istotę, uwarunkowania 
i instytucje systemu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz sposoby wykorzy-
stania sprawozdawczości finansowej w obrocie gospodarczym i decyzjach inwe-
stycyjnych na rynku kapitałowym . Kolejne rozdziały poświęcone zostały miejscu 
rewizji finansowej oraz komitetów audytu jako instrumentów służących poprawie 
wiarygodności informacji sprawozdawczych . Sprawozdawczość finansowa ma 
istotne znaczenie dla prawidłowego przepływu informacji na rynku papierów war-
tościowych, co ukazano poprzez analizę obowiązków informacyjnych spółek pub-
licznych na etapie wchodzenia na rynek finansowy, jak również podczas obrotu in-
strumentami na giełdzie . Odrębny rozdział poświęcono również Komisji Nadzoru 
Finansowego, jako organowi odpowiedzialnemu za zapewnienie bezpieczeństwa 
obrotu na rynkach finansowych, poprzez scharakteryzowanie zadań w obszarach 
poszczególnych segmentów tego rynku: bankowym, emerytalnym, ubezpiecze-
niowym, kapitałowym,instytucji pieniądza elektronicznego oraz nadzoru uzupeł-
niającego . W ostatnim rozdziale przedstawiono rolę publicznych i prywatnych baz 
informacji o sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych .

Redaktorzy publikacji wraz z  całym zespołem autorów poszczególnych roz-
działów wyrażają nadzieję, że lektura niniejszego tomu będzie przydatna do lep-
szego zrozumienia problematyki sprawozdawczości finansowej oraz jej roli w sy-
stemie wymiany informacji i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego .

Helena Żukowska
Maria Zuba-Ciszewska
Piotr Bolibok





Część I

Istota i podstawy prawne  
sprawozdawczości finansowej w Polsce





Rozdział 1.

Źródła prawa sprawozdawczości finansowej w Polsce *

Wstęp

Sprawozdawczość finansowa ma istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeń-
stwa obrotu gospodarczego i zmniejszenia asymetrii informacji uczestników ryn-
ku . Trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie w gospodarce rynkowej bez 
rzetelnej i  jasnej, a  także wiarygodnej informacji o  uczestnikach rynku . Nie do 
przecenienia jest zatem gromadzenie, agregowanie, a następnie ujawnianie infor-
macji o  sytuacji finansowej i  wynikach działalności podmiotów gospodarczych . 
Istotą sprawozdawczości finansowej jest przekazanie najważniejszych informacji 
o sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowym danej jednostki dla 
szerokiego grona odbiorców . Na straży prawidłowości, rzetelności i kompletności 
informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych stoją prawne regulacje ra-
chunkowości i sprawozdawczości1 .

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty i  podstaw prawnych 
sprawozdawczości finansowej w  Polsce . Prawne regulacje sprawozdawczości fi-
nansowej (obowiązujące prawo bilansowe) mają zapewnić prowadzenie ksiąg ra-
chunkowych oraz sporządzanie i prezentowanie sprawozdań finansowych w spo-
sób usystematyzowany i ujednolicony .

Prawne podstawy sprawozdawczości finansowej to przede wszystkim regula-
cje polskiego prawa bilansowego, przepisy wykonawcze wynikające z tych regula-
cji, akty wewnętrzne samorządu biegłych rewidentów, krajowe standardy rachun-
kowości oraz międzynarodowe standardy rachunkowości i  sprawozdawczości 
finansowej2 .

* Mgr Monika Markisz, radca prawny, doradca podatkowy, m .markisz@doradca .lublin .pl; dr hab . 
Helena Żukowska, prof . KUL, helena .zukowska@kul .pl .
1 W niniejszym rozdziale wykorzystano treści zaprezentowane w książce Rachunkowość w proce-
sie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa, red . H . Żukowska, A . Spoz, G . Zasuwa, Wydaw-
nictwo KUL, Lublin 2015 (rozdział 3 – Prawne podstawy sprawozdawczości finansowej, H . Żukowska, 
M . Markisz) .
2 Zgodnie z definicjami zawartymi w rozporządzeniu o MSR/MSSF z 2008 roku formalnie obo-
wiązującą nazwą (dla MSR, MSSF i interpretacji SKI i KIMSF) jest MSSF [rozporządzenie Komisji 

helena
Podświetlony
Powinno być - 2016
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1. Istota sprawozdawczości finansowej – uwagi ogólne

Rachunkowość, w tym sprawozdawczość, są silnie sformalizowane, stąd waż-
ne znaczenie w ich funkcjonowaniu ma prawo krajowe, a także prawo międzyna-
rodowe . „System rachunkowości zawsze jest uwarunkowany systemem prawnym 
obowiązującym w państwie, które określa jednostkę pieniężną jako miarę wartości 
oraz podstawowe zasady rachunkowości . Między stanem państwa, stanem gospo-
darki a systemem rachunkowości istnieje ścisła zależność”3 .

Sprawozdawczość finansowa jest − obok wyceny i  ewidencji księgowej ope-
racji gospodarczych zachodzących w  jednostce − ważną częścią rachunkowości, 
która przede wszystkim dostarcza informacji o  sytuacji majątkowej, finansowej 
i  ekonomicznej danej jednostki . Jedną z  wielu funkcji sprawozdawczości finan-
sowej, istotnej szczególnie w warunkach gospodarki rynkowej, jest odpowiedź na 
pytanie, czy jednostka jest wypłacalna i  zachowana jest jej płynność finansowa . 
Dzięki temu kierownictwo jednostki i podmioty zewnętrzne uzyskują świadomość 
ryzyka związanego z daną jednostką i mogą je istotnie ograniczyć .

Informacje wynikające ze sprawozdania finansowego służą nie tylko jednostce 
go sporządzającej, lecz również podmiotom zewnętrznym, takim jak: inwestorzy, 
banki, zakłady ubezpieczeń, firmy leasingowe czy kontrahenci jednostki . Kluczo-
we decyzje podejmowane w każdym przedsiębiorstwie i w odniesieniu do każdego 
przedsiębiorstwa powinny być poprzedzone dogłębną analizą danych zawartych 
w sprawozdaniu finansowym .

Analiza informacji pochodzących ze sprawozdania finansowego wymaga 
umiejętności, doświadczenia i wiedzy z dziedziny rachunkowości i  zarządzania . 
Poszczególne elementy sprawozdania finansowego wzajemnie się uzupełniają . 
Niemniej ważna jest świadomość konieczności uwzględnienia w procesie lektury 
sprawozdań finansowych znaczenia czynników zewnętrznych, takich jak uwarun-
kowania geopolityczne czy biznesowe .

Sprawozdawczość finansowa powinna odznaczać się takimi cechami, jak: jas-
ność i zrozumiałość, rzetelność i wiarygodność, sprawdzalność oraz porównywal-
ność, ciągłość bilansowa, zupełność (kompletność), terminowość, prawidłowość 
wyceny aktywów i pasywów .

Sprawozdawczość musi uwzględniać zasady rachunkowości zawarte w usta-
wie o rachunkowości, tzw . zasady nadrzędne . U podstaw wszystkich nadrzęd-
nych zasad rachunkowości leży szczególna dbałość rachunkowości o odpowied-

(WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r . przyjmujące określone międzynarodowe standardy 
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 29 .11 .2008 roku, nr L 320/1 (tekst jedn .: 2008R1126 − PL 
− 12 .01 .2015 − 014 .001 − 7)] . Natomiast ustawa o rachunkowości dla określenia regulacji międzyna-
rodowych przyjęła nazwę „MSR” .
3 M . Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997, s . 15 .
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nią jakość informacji przez nią generowanych i prezentowanych w sprawozdaniu 
finansowym4 .

Sprawozdawczość finansowa powinna przede wszystkim zapewnić wierne 
i  rzetelne prezentowanie sytuacji majątkowej i  finansowej danej jednostki go-
spodarczej, bez względu na to, kto będzie odbiorcą owych informacji . Komplet-
ność informacji sprawozdawczych wydaje się być cechą oczywistą, pozostającą 
w  zgodności z  rzetelnością danych generowanych przez rachunkowość finan-
sową . Kompletność ma zapewnić pełne, prawdziwe informacje, które w  żaden 
sposób nie będą ukrywały istotnych danych . Istotność i  kompletność danych 
sprawozdawczych są sobą ściśle powiązane . Kompletna informacja to informa-
cja zawierająca dane istotne z  punktu widzenia realizacji celu rachunkowości 
finansowej – zapewnienia rzetelnych i wiarygodnych danych . Informacja wier-
nie odzwierciedlająca stan faktyczny to także informacja wolna od błędów, co 
wynika także z cechy kompletności . Brak błędów oznacza, że w prezentowanych 
informacjach nie wystąpiły pominięcia, które doprowadziłyby do zachwiania 
kompletności danych sprawozdawczych . Bezstronność to kolejna cecha wskazu-
jąca na wierną prezentację, charakteryzująca się obiektywizmem w podejściu do 
prezentowania informacji oraz brakiem oznak manipulowania danymi . Dodat-
kowo, sporządzając sprawozdanie finansowe, należy zachować zasadę ostrożnej 
wyceny . Zaleca ona rozwagę przy stosowaniu subiektywnych ocen potrzebnych 
do dokonywania oszacowań i wycen majątku w warunkach niepewności tak, aby 
aktywa i przychody nie zostały zawyżone, zaś zobowiązania lub koszty – zaniżo-
ne . Wszystkie te integralne cechy informacji sprawozdawczej, jej globalny cha-
rakter i zasięg oraz potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, 
budowania zaufania do uczestników rynku oraz eliminacja asymetrii informacji 
w obrocie gospodarczym powodują, że rachunkowość, w tym sprawozdawczość, 
są silnie uregulowane prawnie . Wyróżniamy krajowe i zagraniczne źródła regu-
lacji prawnych .

2. Podstawy sprawozdawczości finansowej – przepisy prawa krajowego

Wśród przepisów prawa krajowego, będących źródłem regulacji sprawozdaw-
czości finansowej, należy wymienić: ustawy i przepisy wykonawcze do nich oraz 
krajowe standardy rachunkowości . Wśród ustaw należy wymienić:

1) ustawę z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . 2013, 
poz . 330 z późn . zmianami, dalej: uor),

4 M .  Rówińska, Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 757, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, 
nr 58, s . 375 .
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2) ustawę z dnia 22 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nad-
zorze publicznym (tekst jedn . Dz .U . 2015 , poz . 1011 ze zm .) .

Jako uzupełniające w stosunku do jednostek objętych przepisami ustawy o ra-
chunkowości należy wspomnieć następujące akty prawne:

1) ustawę z  dnia 15 września 2000 roku − Kodeks spółek handlowych (tekst 
jedn . Dz .U . 2013, poz . 1030 ze zm .),

2) ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn . Dz .U . 2014, 
poz . 121 ze zm .),

3) ustawę z dnia 2 lipca 2004  r . o  swobodzie działalności gospodarczej (tekst 
jedn . Dz .U . 2015, poz . 584 ze zm .),

4) ustawę z dnia 15 lutego 1992 r . o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tekst jedn . Dz .U . 2014, poz . 851 ze zm .),

5) ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jedn . Dz .U . 2012, poz . 361 ze zm .),

6) ustawę z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn . 
Dz .U . 2011, nr 177, poz . 1054 ze zm .),

7) ustawę z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz .U .  2015, 
poz . 699),

8) ustawę z  dnia 29 sierpnia 1997  r . − Ordynacja podatkowa (tekst jedn . 
Dz .U . 2015, poz . 613 ze zm .),

9) ustawę z  dnia 10 września 1999  r . − Kodeks karny skarbowy (tekst jedn . 
Dz .U . 2013, poz . 186 ze zm .) .

Podstawowym aktem prawnym prowadzenia rachunkowości i  sprawozdaw-
czości w Polsce jest ustawa o rachunkowości5 . Ustawa ta określa zasady rachun-
kowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz 
zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych6 .

Struktura ustawy z o rachunkowości prezentuje się w następujący sposób:
Rozdział 1 . Przepisy ogólne .
Rozdział 2 .  Prowadzenie ksiąg rachunkowych .
Rozdział 3 . Inwentaryzacja .
Rozdział 4 . Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego .
Rozdział 4a . Łączenie się spółek .
Rozdział 5 .  Sprawozdania finansowe jednostki .
Rozdział 6 . Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej .

5 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . 
zmianami) .
6 Tamże, art . 1 .
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Rozdział 6a .  Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej7 .
Rozdział 7 . Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych .
Rozdział 8 .  Ochrona danych .
Rozdział 8a . Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych .
Rozdział 9 . Odpowiedzialność karna .
Rozdział 10 .  Przepisy szczególne i przejściowe .
Rozdział 11 .  Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe .

Bezpośrednio do sprawozdawczości nawiązują rozdziały: 5 (Sprawozdania fi-
nansowe jednostki), 6 (Skonsolidowane sprawozdania finansowe), 6a (Sprawozda-
nie z płatności na rzecz administracji publicznej) i rozdział 7 (Badanie i ogłasza-
nie sprawozdań finansowych) . Sprawozdawczość musi poprzedzić inwentaryzacja 
(rozdział 3) i wycena na dzień bilansowy (rozdział 4) .

Z  art .  2 ustawy o  rachunkowości wynika, jakie jednostki gospodarcze 
są zobligowane do stosowania ustawy o  rachunkowości, a  tym samym do 
sporządzania(w różnym zakresie) sprawozdawczości finansowej . Roczne sprawo-
zdania finansowe są sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, przy 
czym sprawozdanie sporządzane na dzień kończący rok obrotowy (12 kolejnych 
pełnych miesięcy kalendarzowych) nosi nazwę rocznego sprawozdania finanso-
wego .

Przepisy ustawy o  rachunkowości nakreślają zróżnicowany zakres i  formę 
sprawozdań finansowych . To zróżnicowanie dotyczy wielu podmiotów – przedsię-
biorstw (produkcyjnych i usługowych, banków, ubezpieczycieli, innych instytucji 
finansowych, mikro i małych jednostek) . Wzory sprawozdań finansowych zawarte 
są w załącznikach do ustawy o rachunkowości:
załącznik nr 1 – wzór sprawozdania dla przedsiębiorstw innych niż banki i ubez-

pieczyciele,
załącznik nr 2 − wzór sprawozdania finansowego banków,
załącznik nr 3 – wzór sprawozdania finansowego dla ubezpieczycieli i  zakładów 

reasekuracji,
załącznik nr 4 – wzór sprawozdania finansowego dla mikrojednostek,
załącznik nr 5 – wzór sprawozdania finansowego małych jednostek .

Zróżnicowanie sprawozdawczości finansowej dotyczy także jednostek sekto-
ra finansów publicznych, podmiotów zagranicznych, jednostek nieprowadzących 
działalności gospodarczej i  innych jednostek objętych regulacjami ustawy o  ra-
chunkowości i zostało określone w przepisach wykonawczych do ustawy .

Przepisy wykonawcze do ustawy o rachunkowości to w szczególności:
1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-
-kredytowych (Dz .U . 2014, poz . 880) .

7 Wprowadzony nowelizacją ustawy o rachunkowości z 7 września 2015 roku od dnia 1 stycznia 
2016 (Dz .U . 2015, poz . 1333) .
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2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w spra-
wie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania 
i  sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz .U .  2001, nr  149, 
poz . 1674) .

3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie 
zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną (Dz .U .  2003, 
nr 11, poz . 118) .

4) Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 29 października 2003 roku 
w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji 
podatków i  niepodatkowych należności budżetowych przez organy po-
datkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
(Dz .U . 2003, nr 187, poz . 1287) .

5) Rozporządzenie Ministra Finansów z  26 sierpnia 2003 roku w  sprawie 
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i  rozchodów (tekst jedn . 
Dz .U . 2014, poz . 1037) .

6) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r . w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (tekst jedn . 
Dz .U . 2013, poz . 876) .

7) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r . w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz .U . 2007, 
nr 249, poz . 1859) .

8) Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 1 października 2010 roku 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz .U . 2010, nr 191, 
poz . 1279) .

9) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w spra-
wie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, za-
kłady ubezpieczeń i  zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych grup kapitałowych (Dz .U . 2009, nr 169, poz . 1327) .

10) Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 kwietnia 
2008 roku w  sprawie sposobu prowadzenia przez spółki publicznej ra-
diofonii i telewizji dokumentacji na podstawie zasad rachunkowości oraz 
sposobu sporządzania sprawozdań składanych przez zarządy tych spółek 
Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (Dz .U . 2008, nr 84, poz . 515) .

11) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w spra-
wie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów 
reasekuracji (Dz .U . 2009, nr 226, poz . 1825) .

12) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w spra-
wie szczegółowych zasad rachunkowości domów maklerskich (tekst jedn . 
Dz .U . 2013, poz . 483) .

13) Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 25 października 2010 roku 
w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatko-
wych jednostek samorządu terytorialnego (Dz .U . 2010, nr 208, poz . 1375) .
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14) Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 5 lipca 2010 roku w  sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celo-
wych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 289) .

15) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 roku w spra-
wie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz .U . 2011, nr 181, 
poz . 1082) .

Przepisy ustawy o rachunkowości i akty wykonawcze dają wystarczającą pod-
stawę prawną, obejmującą całokształt zagadnień prowadzenia rachunkowości 
(sprawozdawczości) dla większości podmiotów gospodarczych i innych jednostek 
zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości . Należy jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że nowelizacja ustawy o rachunkowości z dnia 7 września 2015 roku wprowa-
dza wiele zmian w obszarze sprawozdawczości . W artykułach 81-83 znowelizowa-
nej w 2015 roku ustawy o rachunkowości zobowiązuje się ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych do wydania szerokiego spectrum przepisów odnoszą-
cych się do sprawozdawczości branżowej . Zainicjuje to wiele zmian w przepisach 
wykonawczych do ustawy o rachunkowości .

Zakres obowiązywania krajowych i  międzynarodowych regulacji rachunko-
wości jest inny w różnych krajach . Wiele krajów przyjęło MSR jako krajowy stan-
dard rachunkowości . W polskim prawie przyjęto następującą hierarchię prawa:

− w pierwszej kolejności obowiązuje ustawa o rachunkowości,
− w razie braku uregulowań w ustawie jednostka powinna kierować się naj-

pierw Krajowymi Standardami Rachunkowości (KSR), a  dopiero w  na-
stępnej kolejności w  sytuacji braku odpowiedniego standardu krajowego 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)i/lub Międzyna-
rodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) . Od 2005 
roku UE wprowadziła MSSF jako nakreślające obowiązujące zasady sporzą-
dzania sprawozdań finansowych dla spółek notowanych na giełdach .

Krajowe Standardy Rachunkowości opracowywane są przez Komitet Stan-
dardów Rachunkowości działający przy Ministerstwie Finansów . Aktualnie opra-
cowano 9 standardów . Celem tworzenia krajowych standardów jest interpretacja 
przepisów ustawy o rachunkowości oraz wykonywaniu zawodu biegłego rewiden-
ta . Stosowanie standardów nie jest obowiązkowe, ponieważ z art . 10 ust . 3 ustawy 
o rachunkowości wynika, że jeżeli ustawa nie reguluje danego obszaru, jednostki 
mogą stosować KSR wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości . W przy-
padku braku odpowiedniego standardu krajowego jednostki mogą stosować Mię-
dzynarodowe Standardy Rachunkowości .

Opracowane dotychczas Krajowe Standardy Rachunkowości to:
• Nr 1 − Rachunek przepływów pieniężnych (Dz .Urz . Ministra Finansów 

z dnia 29 sierpnia 2003 r ., nr 12, poz . 69) .
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• Nr 2 − Podatek dochodowy (Dz .Urz . Ministra Finansów z dnia 30 września 
2004 r ., nr 13, poz . 132) .

• Nr 3 − Niezakończone usługi budowlane (Dz .Urz . Ministra Finansów z dnia 
17 listopada 2006 r ., nr 13, poz . 93) .

• Nr 4 − Utrata wartości aktywów (Dz .Urz . Ministra Finansów z dnia 20 lipca 
2007 r ., nr 8, poz . 46) .

• Nr 5 − Leasing, najem i  dzierżawa (Dz .Urz . Ministra Finansów z  dnia 
12 maja 2008 r ., nr 4, poz . 35) .

• Nr 6 − Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania 
warunkowe (Dz .Urz . Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r ., nr 12, 
poz . 90) .

• Nr 7 − Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, 
poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym − ujęcie 
i prezentacja (Dz .Urz . Ministra Finansów z dnia 3 .07 .2012 r ., poz . 34) .

• Nr 8 − Działalność deweloperska (Dz .Urz . Ministra Finansów z dnia 20 lu-
tego 2014 r ., poz . 5) .

• Nr 9 − Sprawozdanie z  działalności (Dz .Urz . Ministra Finansów z  dnia 
15 maja 2014 r ., poz . 17) .

Każdy z  KSR objaśnia i  interpretuje(także na przykładach empirycznych) 
skomplikowane zagadnienia rachunkowości, w tym sprawozdawczości, precyzuje 
i poszerza rozwiązania sygnalizowane w ustawie o rachunkowości .

Kolejnym obszarem prawnej regulacji w zakresie sprawozdawczości jest ba-
danie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i  szeroko rozumiana 
rewizja finansowa . Ustawa o rachunkowości precyzyjnie określa podmioty zobo-
wiązane do badania sprawozdań finansowych (art . 64) . Precyzuje on, że „bada-
niu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych 
oraz roczne sprawozdania finansowe − kontynuujących działalność: banków, za-
kładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji; spółdzielczych kas oszczędnoś-
ciowo-kredytowych; jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie pa-
pierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych; jednostek 
działających na podstawie przepisów o  organizacji i  funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych; krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicz-
nego; spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w orga-
nizacji oraz pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za 
który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następu-
jących warunków8:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co naj-
mniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość 
w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

8 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 64 .
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c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finanso-
wych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co naj-
mniej 5 000 000 euro .

Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i  spółek 
nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, 
a  także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR . 
Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy 
inwestycyjnych z  wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jed-
nostkowe subfunduszy9 .

Art . 65 uor określa cel badania jako: „wyrażenie przez biegłego rewidenta pi-
semnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno 
przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jed-
nostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy i przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości” .

Przepisy o wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta to w pierwszej kolejności 
ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, pod-
miotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze pub-
licznym10 . Ustawa ta określa zasady:

1) uzyskiwania tytułu i wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
2) organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów;
3) odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów;
4) działania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 

w tym podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wy-
konujących czynności rewizji finansowej w  jednostkach zainteresowania 
publicznego;

5) sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i podmiota-
mi uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych oraz samorządem 
zawodowym biegłych rewidentów;

6) utworzenia i  działania komitetów audytu w  jednostkach zainteresowania 
publicznego;

7) współpracy organu nadzoru publicznego z innymi organami nadzoru pub-
licznego z państw UE i państw trzecich .

Zasady, normy i procedury prowadzenia audytu zewnętrznego mogą być też 
regulowane przez normy zawodowe . Charakter obowiązujący mają zasady wyko-
nywania zawodu biegłego rewidenta uchwalane przez samorząd zawodowy bie-
głych rewidentów, tj . Krajową Radę Biegłych Rewidentów . Aktualnie w  Polsce 
stosowane są 3 krajowe standardy rewizji finansowej, zawierające bardzo ogólne 

9 Tamże .
10 Ustawa z dnia 22 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządach, podmiotach upraw-
nionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jedn . Dz .U . 2015, 
poz . 1011 z późn . zmianami) .



Istota i podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce 24

zasady wykonywania czynności przez biegłych rewidentów . W bliskiej perspek-
tywie (2017 i 2018 rok, zgodnie z brzmieniem uchwały Krajowej Rady Biegłych 
Rewidentów z 10 lutego 2015 roku, nr 2783/52/2015) w procesie badania sprawo-
zdań finansowych w Polsce będą powszechnie stosowane krajowe standardy rewi-
zji finansowej w brzmieniu międzynarodowych standardów badania sprawozdań 
finansowych obejmujących szczegółowe regulacje w zakresie odpowiedzialności 
biegłego rewidenta, planowania badania, oceny kontroli wewnętrznej, dowodów 
badania, wykorzystania wniosków pracy innych audytorów itd .

3. Podstawy sprawozdawczości finansowej – przepisy międzynarodowe

Międzynarodowe regulacje rachunkowości to standardy przyjęte na gruncie 
międzynarodowym i stanowiące podstawę zrozumienia zasad i metod rachunko-
wości stosowanych na świecie . W Polsce są to:

• dyrektywy UE,
• międzynarodowe standardy rachunkowości i  międzynarodowe standardy 

sprawozdawczości finansowej11,
• amerykańskie standardy rachunkowości (US GAAP),
• (wspomniane wcześniej) międzynarodowe standardy rewizji finansowej .
Dyrektywy UE istotne dla sprawozdawczości to:
a . Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1983  r ., nr 83/349/EWG, w sprawie 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz .Urz . UE z  18 .07 .1983 
L 193 .

b . Dyrektywa 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r . zmieniająca dyrektywy: 
78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocz-
nych i  skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów 
spółek, a także banków oraz innych instytucji finansowych (Dz .Urz . WE 
L 283 z 27 .10 .2001) .

c . Dyrektywa 2003/38/WE z  dnia 13 maja 2003  r . zmieniająca dyrektywę 
78/660/EWG w  sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych 
rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażonych w euro (Dz .Urz . WE 
L 120 z 15 .05 .2003) .

d . Dyrektywa 2003/51/WE z dnia 18 czerwca 2003 r . zmieniająca dyrektywę 
78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w  sprawie 
rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodza-

11 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r . przyjmujące określone 
międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parla-
mentu Europejskiego i Rady, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 29 .11 .2008 roku, nr L 320/1 
(tekst jedn .: 2008 R1126 − PL − 12 .01 .2015 − 014 .001 − 7) .
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jów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpie-
czeń (Dz .Urz . WE L 178 z 17 .07 .2003) .

e . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 17 maja 2006, 
nr 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finan-
sowych i  skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrek-
tywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę 84/253/
EWG, Dz .Urz . UE z 9 .06 .2006 r . L 157/87 .

f . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 26 czerwca 2013, 
nr 2013/34/UE, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolido-
wanych sprawozdań finansowych i  powiązanych sprawozdań niektórych 
rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i  83/349/
EWG, Dz .Urz . UE z 29 .06 .2013 r . L 182 .

Dyrektywy te są wymienione w  znowelizowanej ustawie o  rachunkowości 
z dnia 7 września 2015 roku jako wywierające wpływ na kształt polskiej ustawy 
o rachunkowości .

Wspomnieć należy, że rozległe zmiany w  ustawie o  rachunkowości z  2014 
i 2015 roku są konsekwencją wdrażania do polskiego prawa bilansowego regulacji 
dyrektywy nr 2013/34/EU . Zmiany te nie są jeszcze zakończone . Dodatkowo po-
wstała kolejna dyrektywa zapowiadająca dalsze zmiany w prawie bilansowym . Jest 
to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/EU z dnia 22 paździer-
nika 2014 roku zmieniająca dyrektywę 2013/34/EU w odniesieniu do ujawniania 
informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre 
duże jednostki oraz grupy kapitałowe .

Kolejną grupą aktów prawnych coraz bardziej obecnych w polskiej rachunko-
wości są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standar-
dy Sprawozdawczości Finansowej . Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 
(ang . International Accounting Standards, IAS) stanowią zbiór standardów opra-
cowywanych w latach 1973-2000 przez Komitet Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości (KMSR, ang . International Accounting Standards Committee − 
IASC), organ zastąpiony w 2001 roku przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości (RMSR ang . International Accounting Standards Board − IASB) . 
Zgodnie z konstytucją IASC i IASB celem tych organizacji jest:

− formułowanie w  interesie publicznym standardów rachunkowości, któ-
re powinny być przestrzegane przy prezentacji sprawozdań finansowych 
w celu ich przestrzegania i akceptowania na całym świecie,

− działalność zmierzająca do poprawy i ujednolicenia regulacji i standardów 
rachunkowości oraz procedur prezentacji sprawozdań finansowych .

Regulacje opracowane przez Komitet Międzynarodowych Standardów Ra-
chunkowości (IASC) do 2000 roku są nazywane Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości (MSR), a  opracowywane po 2001 roku przez Radę Międzyna-
rodowych Standardów Rachunkowości występują pod nazwą: Międzynarodowe 
Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) . MSR opracowane do 2000 
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roku są stopniowo zastępowane i uzupełniane przez nowe wersje standardów mię-
dzynarodowych (rachunkowości i  sprawozdawczości), czyli MSSF . Reasumując, 
międzynarodowe standardy rachunkowości zawierają w sobie zarówno Między-
narodowe Standardy Rachunkowości (MSR), jak i  Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz komentarze i interpretacje wydawane 
przez międzynarodową organizację rachunkowości tj . Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości (RMSR ang . International Accounting Standards 
Board − IASB) . Obecnie (według stanu na 30 IX 2015 r .) obowiązuje12:

a) 28 Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR – ang . Interna-
tional Accounting Standards – IAS) uchwalanych przez Komitet Międzyna-
rodowych Standardów Rachunkowości (ang . International Accounting Stan-
dard Board − IASB),

b) 13 Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 
– ang . International Financial Reporting Standards – IFRS) uchwalanych 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ang . Interna-
tional Accounting Standard Board −IASB),

c) 8 Interpretacji, oznaczonych skrótem SKI, wydanych przez Stały Komitet 
ds . Interpretacji (ang . Standing Interpretations Commitee – SIC),

d) 21 Interpretacji oznaczonych symbolem KIMSF, wydanych przez Komitet 
ds . Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (ang . In-
ternational Financial Reporting Interpretations Comitee – IFRIC),

e) Wstęp do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
(ang . Preface to International Financial Reporting Standards),

f) Ramy konceptualne sporządzania i  prezentacji sprawozdań finansowych 
(ang . Framework for the Preparation and Presentation of Financial State-
ments) .

Międzynarodowe standardy rachunkowości i  sprawozdawczości definiują 
sprawozdania finansowe jako „uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej 
i finansowych wyników działalności jednostki” (MSR nr 1 „Prezentacja sprawo-
zdania finansowego”)13 .

Zgodnie z  MSR nr  1 celem prowadzenia sprawozdawczości finansowej jest 
dostarczenie prawidłowej i rzetelnej informacji o sytuacji majątkowo-finansowej, 
wynikach ekonomicznych, zdolności płatniczej przedsiębiorstwa . W  szczegól-
ności według MSR sprawozdania finansowe powinny być wykorzystywane przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących kupna, utrzymania czy też zbycia inwestycji, 
ocenie sposobu zarządzania i ochrony majątku przez kierownictwo jednostki oraz 
jego odpowiedzialności, ocenie zdolności jednostki do wypłacania wynagrodzeń 
oraz realizacji innych świadczeń na rzecz pracowników, ocenie zabezpieczenia 
kredytów i pożyczek udzielonych jednostce, określaniu polityki podatkowej, usta-

12 Tamże .
13 Tamże, MSR nr 1 „Prezentacja sprawozdania finansowego” .
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laniu wysokości zysku do podziału i dywidend, przygotowywania i wykorzystaniu 
danych statystycznych dotyczących dochodu narodowego, regulacji działalności 
jednostki14 .

Ustawa o rachunkowości określa obowiązki i zasady sporządzania sprawozdań 
finansowych i w tym obszarze różnicuje podmioty na:

a) zobowiązane do sporządzenia sprawozdania zgodnie z MSR,
b) posiadające prawo wyboru – albo zgodnie z uor, albo z MSR,
c) zobowiązane do sporządzenia sprawozdania zgodnie z uor .
Zgodnie z MSR/MSSF muszą być sporządzane sprawozdania finansowe skon-

solidowane emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jed-
nym z  rynków regulowanych krajów EOG oraz banków . Zgodnie z MSR/MSSF 
mogą (nie muszą) być sporządzane sprawozdania finansowe jednostkowe i skon-
solidowane emitentów papierów wartościowych zamierzających się ubiegać lub 
ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu na jednym z rynków 
regulowanych krajów EOG oraz jednostek wchodzących w  skład grupy kapita-
łowej, w  której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolido-
wane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR . Decyzję w sprawie sporządzania 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR lub z uor podejmuje 
organ zatwierdzający jednostki dominującej . Pozostałe podmioty rachunkowości 
sporządzają sprawozdanie finansowe, bazując na ustawie o rachunkowości i prze-
pisach wykonawczych do niej .

Zakończenie

Sprawozdawczość finansowa jest źródłem informacji o  sytuacji finansowej, 
ekonomicznej i  majątkowej jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe . 
Sprawozdawczość finansowa jest uwarunkowana prawnie . W zależności od sta-
tusu tej jednostki ma ona przy sporządzaniu sprawozdania finansowego obowią-
zek przestrzegania przepisów prawa krajowego lub regulacji międzynarodowych . 
Ustawa o rachunkowości wskazuje zakres informacyjny sprawozdania finansowe-
go . Jest on zróżnicowany w zależności od rodzaju działalności jednostki i jej wiel-
kości mierzonej sumą bilansową, wielkością przychodów ze sprzedaży i wielkością 
zatrudnienia .

Roczne sprawozdania finansowe obligatoryjne dla wszystkich podmiotów 
wskazanych przez ustawę o rachunkowości jest wiodącym źródłem informacji dla 
szeroko rozumianego otoczenia . Dzięki sprawozdawczości finansowej podmio-
ty z otoczenia jednostki mogą pozyskać podstawowe, rzetelne i jasne informacje 
o jednostkach-podmiotach rachunkowości . Nowelizacje przepisów rachunkowo-

14 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008…, dz . cyt .
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ści i wprowadzanie nowych standardów sprawozdawczości finansowej dowodzą 
potrzeby nieustannego doskonalenia i ewolucji sprawozdawczości finansowej .
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Rozdział 2.

Sprawozdanie finansowe −  
istota, struktura i procedura sporządzania *

Wstęp

Sprawozdanie finansowe to podstawowe źródło informacji o sytuacji finan-
sowo-gospodarczej każdej jednostki gospodarczej . Analiza sprawozdania finan-
sowego umożliwia określenie efektywności działań danego podmiotu gospoda-
rującego .

Wszelkie informacje, które prezentowane są w sprawozdaniu, wynikają z ksiąg 
rachunkowych oraz z przeprowadzonych inwentaryzacji . Każde sprawozdanie fi-
nansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej . 
Część przedsiębiorstw dodatkowo sporządza rachunek przepływów pieniężnych 
oraz zestawienie zmian w kapitale własnym . Wymienione elementy sprawozdania 
finansowego odzwierciedlają rzeczywistą kondycję finansową firmy oraz informu-
ją o pojawiających się zagrożeniach, które mogą dotyczyć m .in .: niewypłacalno-
ści lub niezyskowności określonego obszaru działalności jednostki gospodarczej . 
Dlatego ważne jest ciągłe monitorowanie sprawozdań, aby możliwe było osiągnię-
cie satysfakcjonujących wyników finansowych, które przyczynią się do dalszego 
rozwoju przedsiębiorstwa .

1. Sprawozdanie finansowe – informacje ogólne

Sprawozdania finansowe są sporządzane w ujęciu wartościowym na podstawie 
ksiąg rachunkowych . Na podstawie informacji ze sprawozdania finansowego moż-
liwa jest ocena sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu, a  także osiągniętych 
rezultatów z działalności gospodarczej .

Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym spełniają szereg zadań: po-
zwalają określić stan faktyczny, są podstawą planowania, ułatwiają podejmowa-

* Mgr Aleksandra Wajrak, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
berlinskaaleksandra@gmail .com .
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nie decyzji, umożliwiają ocenę realizacji zadań oraz są podstawowym źródłem 
analizy1 .

Odbiorcami sprawozdań finansowych są zarówno odbiorcy wewnętrzni, jak 
i zewnętrzni . Odbiorcy wewnętrzni to kierownictwo oraz załoga jednostki gospo-
darczej, zaś zewnętrzni to przede wszystkim potencjalni inwestorzy, ale także kre-
dytodawcy, partnerzy handlowi .

Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości (uor) sporządza się 
na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych2 . Ponadto powinno być sporządzone 
w języku polskim oraz w walucie polskiej . Dane mogą być zaokrąglone do tysięcy 
złotych pod warunkiem, że nie zniekształca to obrazu jednostki . Prawidłowo spo-
rządzone sprawozdanie finansowe to takie, które rzetelnie przedstawia sytuację fi-
nansową jednostki, jego wyniki z działalności finansowej oraz przepływy środków 
pieniężnych . Podczas sporządzania sprawozdań finansowych bierze się pod uwagę 
dwa podstawowe założenia − kontynuacji działań oraz memoriału3 .

Pierwsze z nich jak sama nazwa wskazuje, opiera się na założeniu, że jednostka 
będzie kontynuować działalność i nie zamierza w bliskiej przyszłości jej zaniechać . 
W innym przypadku dany podmiot gospodarczy zobligowany byłby do zamiesz-
czenia stosownej informacji we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, 
a także do wyceny aktywów i pasywów według określonych zasad4 .

Zasada memoriału oznacza, że zdarzenia gospodarcze księgowane są z chwilą 
ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu lub wypływu środków pieniężnych . 
Ujęcie sprawozdania finansowego według tej zasady dostarcza odbiorcom infor-
macji nie tylko o przeszłych transakcjach, lecz także o zdarzeniach gospodarczych, 
które w przyszłości spowodują wpływ lub wypływ środków pieniężnych .

Ponadto każde sprawozdanie finansowe powinno posiadać cztery główne ce-
chy . Po pierwsze, powinno być zrozumiałe dla wszystkich odbiorców; po drugie, 
informacje zawarte w nim powinny być przydatne . Kolejną cechą jest wiarygod-
ność . Dane wiarygodne to takie, które są obiektywne i  kompletne . Po czwarte, 
powinno być porównywalne . Zastosowana wycena oraz prezentacja finansowych 
skutków powinna być przeprowadzona w kolejnych okresach w ten sam sposób .

Według art . 45 .2 uor sprawozdanie finansowe składa się z5:
1) bilansu;
2) rachunku zysków i strat;

1 K . Sawicki, Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według polskiego prawa bilansowego oraz 
dyrektyw UE i MSR/MSSF, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2008, s . 333 .
2 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz . U . 2013 , poz . 330 z późn . 
zmianami), art . 45 ust . 1 .
3 A . Cicha (red .), Rachunkowość finansowa z elementami rachunku kosztów i  sprawozdawczości 
finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie, Warszawa 2010, 
s . 289 .
4 Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 29 .
5 Tamże, art . 45, ust . 2 .



Sprawozdanie finansowe − istota, struktura i procedura sporządzania 31

3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finan-
sowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia .

Sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art . 64 uor, podlegające co-
rocznemu badaniu, obejmuje rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie 
zmian w kapitale własnym . Do jednostek określonych we wspomnianym artykule 
zalicza się6:

1) banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji;
2) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
3) jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartoś-

ciowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
4) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowa-

niu funduszy emerytalnych;
5) spółki akcyjne;
6) pozostałe jednostki, które w  poprzedzającym roku obrotowym, za który 

sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następu-
jących warunków:
a) średnioroczne zatrudnienie w  przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co 

najmniej 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowar-

tość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finan-

sowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co 
najmniej 5 000 000 euro .

Ustawa o  rachunkowości przewiduje także możliwość wykazywania infor-
macji ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy . Jed-
nak występuje także możliwość sporządzania sprawozdań finansowych w formie 
uproszczonej, wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 lite-
rami i cyframi rzymskimi . Informację dodatkową sporządza się w odpowiednio 
uproszczonej formie . Tak się dzieje, gdy jednostka, która w roku obrotowym, za 
który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok ob-
rotowy, nie osiągnęła dwóch z trzech wielkości:

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczenie na pełne etaty wyniosło nie wię-
cej niż 50 osób,

2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie 
przekroczyła równowartości 2 000 000 euro,

3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finanso-
wych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4 000 000 euro .

6 Tamże, art . 64 .
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2. Elementy sprawozdania finansowego

2.1. Bilans

Bilans jest podstawowym, obligatoryjnym oraz najważniejszym elementem 
każdego sprawozdania finansowego . Stanowi taki element sprawozdania finan-
sowego, który ma największą pojemność informacyjną, ponieważ zawarte w nim 
wartości przedstawiają podstawowe dane na temat sytuacji majątkowo-finansowej 
jednostki . Poza tym informacje zawarte w nim uzupełniają oraz wzbogacają pozo-
stałe składniki sprawozdania finansowego .

Bilans to usystematyzowane zestawienie w ujęciu wartościowym posiadanych 
przez jednostkę składników majątku (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pa-
sywów), sporządzone na określony dzień i w ustalonej formie7 . Ustawa o rachun-
kowości w art . 46 definiuje bilans następująco: w bilansie wykazuje się stany akty-
wów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy, co umożliwia 
odbiorcom bilansu porównać dane liczbowe w czasie i ocenić dynamikę . Bilans to 
zestawienie aktywów i  pasywów . Między nimi występują współzależności . Otóż 
każdy składnik majątku, który ewidencjonowany jest po stronie aktywów, ma od-
powiednie źródło finansowania odzwierciedlone w pasywach .

W  załącznikach do uor odnotowana jest struktura bilansu dla określonego 
typu jednostek i rodzajów działalności . Wyróżniono pięć rodzajów załączników . 
W załączniku nr 1 przedstawiony jest bilans dla innych jednostek niż banki, zakła-
dy ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, w załączniku nr 2 dla banków, w załączniku 
nr 3 dla zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, w załączniku nr 4 dla jednostek mi-
kro, a w załączniku nr 5 dla jednostek małych korzystających z uproszczeń odno-
szących się do sprawozdania finansowego .

Jak już zostało wspomniane, bilans to zestawienie aktywów i pasywów . Akty-
wa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej 
wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości 
wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych8 . W bilansie aktywa są uszeregowane 
według rosnącego stopnia płynności . Przez płynność aktywów należy rozumieć ła-
twość zamiany poszczególnych składników aktywów na środki pieniężne . Według 
tego kryterium wszystkie aktywa są podzielone na aktywa trwałe (A) i obrotowe 
(B), na należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (C) oraz na udziały (ak-
cje) własne (D) .

Aktywa trwałe uczestniczą w  wielu cyklach produkcji i  obrotu przez okres 
dłuższy niż rok . Wymagają zamrożenia środków finansowych na okres dłuższy niż 
12 miesięcy . Aktywa trwałe są mało elastyczne . Z posiadaniem ich wiąże się duże 

7 W . Gabrusewicz, M . Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsoli-
dowane, PWE, Warszawa 2011, s . 50 .
8 Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 29 .
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ryzyko gospodarcze . Wymagają one dużego zaangażowania własnych środków 
trwałych oraz pośrednio wpływają na kreowanie wyników finansowych9 . Zgodnie 
z kryterium rosnącej płynności aktywa trwałe w bilansie są podzielone następująco: 
wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długotermi-
nowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe .

Aktywa obrotowe to takie zasoby majątkowe, które zużywają się w  jednym 
cyklu operacyjnym, szybko dostosowują się do zmian występujących na rynku . 
Są wykorzystywane w procesie gospodarczym, co powoduje, że są przekształcane 
oraz zmieniają swoją pierwotną postać . Aktywa obrotowe najczęściej są finanso-
wane z obcych źródeł finansowania oraz bezpośrednio uczestniczą w generowaniu 
przychodów i wyników finansowych . Aktywa obrotowe w bilansie są uporządko-
wane następująco: zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkotermi-
nowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe .

Pasywa − źródła finansowania majątku − są zróżnicowane . Pasywa w bilansie 
są uporządkowane według rosnącej wymagalności, czyli pilności zwrotu . Podsta-
wowym kryterium ich podziału jest własność . Część majątku finansowana włas-
nymi środkami to kapitał (fundusz) własny, natomiast pozostała część majątku 
jest finansowana źródłami obcymi . Zgodnie z powyższym pasywa w bilansie są 
podzielone na dwie grupy:

• kapitał (fundusz własny),
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, czyli kapitał obcy .
Literatura przedmiotu także podaje inne kryteria podziału pasywów . A mia-

nowicie można spotkać się z kryterium terminowości (długoterminowe i krótko-
terminowe) oraz źródeł pochodzenia (wewnętrzne i  zewnętrzne) . Kapitał (fun-
dusz) własny stanowi równowartość zasobów majątkowych jednostki, którymi 
ona dysponuje w całym okresie działalności . Kapitał (fundusz) własny jest w bi-
lansie wykazywany następująco:

I . Kapitał (fundusz) podstawowy .
II . Kapitał (fundusz) zapasowy .
III . Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny .
IV . Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe .
V . Zysk (strata) z lat ubiegłych .
VI . Zysk strata netto .
VII . Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) .
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania są sklasyfikowane następująco:
I . Rezerwy na zobowiązania − to zobowiązania, których termin wymagalno-

ści lub kwota nie są pewne10 .
II . Zobowiązania długoterminowe − to wynikający z przeszłych zdarzeń obo-

wiązek wykonania świadczeń o  wiarygodnie określonej wartości, które 

9 W . Gabrusewicz, M . Remlein, Sprawozdanie finansowe…, dz . cyt ., s . 61 .
10 Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 3 ust . 1 pkt 20 .
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spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jed-
nostki w okresie dłuższym niż 12 miesięcy11 .

III . Zobowiązania krótkoterminowe − to ogół zobowiązań z  tytułu dostaw 
i usług, a także całość lub tę część pozostałych zobowiązań, które stają się 
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego12 .

IV . Rozliczenia międzyokresowe – to koszty związane z  zawarciem udoku-
mentowanej transakcji w jednym okresie, a dotyczące innego okresu lub 
wielu okresów .

2.2. Rachunek zysków i strat

Sprawozdaniem wyniku finansowego jest rachunek zysków i strat . Jest on roz-
winięciem pozycji w bilansie – „zysk netto” . Rachunek zysków i strat, inaczej rachu-
nek wyników, to podstawowy i obligatoryjny element sprawozdania finansowego, 
w którym według uor wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz 
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obro-
towy13 . Rachunek zysków i strat sporządzany jest za dany okres (najczęściej jest 
to okres 12 miesięcy) przez wszystkie jednostki gospodarcze, bez względu na ich 
formę organizacyjno-prawną . Jest także zestawieniem dynamicznym, to znaczy, że 
przedstawione są w nim wielkości strumieniowe, tj . „osiągnięte w okresie sprawo-
zdawczym przychody i odpowiadające im koszty”14 . Rachunek wyników informu-
je o efektywności poszczególnych rodzajów działalności oraz pokazuje etapy two-
rzenia wyniku finansowego (wyniku netto), a tym samym strukturę tego wyniku . 
Wynik finansowy to syntetyczna miara efektów finansowych osiągniętych przez 
jednostkę gospodarczą w toku prowadzonej działalności . Rachunek zysków i strat 
odzwierciedla efekty bieżącej działalności firmy, ponieważ przedstawia dokonania 
firmy w badanym okresie sprawozdawczym, informując tym samym o stopniu re-
alizacji wyniku finansowego oraz o czynnikach na niego wpływających . Rachunek 
wyników jest także punktem wyjścia do szczegółowych badań analitycznych, prze-
de wszystkim rentowności i aktywności gospodarczej .

Wynik finansowy wylicza się następująco15:
Przychody – koszty = wynik finansowy (zysk/strata)

Jednostka gospodarcza może osiągnąć następujący wynik finansowy:
1 . Dodatni (zysk) – w sytuacji, gdy suma osiągniętych przychodów jest wyższa 

od poniesionych kosztów w badanym okresie sprawozdawczym;

11 Tamże, pkt 21 .
12 Tamże, pkt 22 .
13 Tamże, art . 47 ust . 1 .
14 M . Brojak-Trzaskowska i in ., Analiza sprawozdań finansowych, CeDeWu Sp . z o .o ., Warszawa 
2011, s . 43 .
15 I .  Kondratowicz-Garbarska, Rachunek zysków i  strat – istota, cele i  praktyczne zastosowanie, 
PWE, Warszawa 2013, s . 29 .
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2 . Ujemny (strata) – w sytuacji, gdy suma osiągniętych przychodów jest mniej-
sza od poniesionych kosztów w badanym okresie sprawozdawczym .

Rachunek zysków i strat według uor może być sporządzany w dwóch warian-
tach − kalkulacyjnym lub porównawczym . Warianty te różnią się sposobem prezen-
tacji kosztów podstawowej działalności operacyjnej . Wariant kalkulacyjny ujmuje 
koszty uzyskania przychodów podstawowej działalności operacyjnej w  postaci 
kosztu wytworzenia sprzedanych produktów powiększonego o  koszty sprzedaży 
oraz koszty zarządu . W  wariancie porównawczym koszty podstawowej działal-
ności operacyjnej ujmuje się w postaci wszystkich poniesionych w danym okresie 
sprawozdawczym kosztów według rodzajów skorygowanych o kwotę zmiany stanu 
produktów oraz kwotę produktów wytworzonych na własne potrzeby jednostki . 
Wariant porównawczy rachunku zysków i strat można stosować, gdy w jednostce 
gospodarczej koszty ewidencjonowane są tylko w układzie rodzajowym16 . Wariant 
kalkulacyjny rachunku zysków i strat znajduje zastosowanie, gdy w jednostce go-
spodarczej ponoszone są koszty, które ewidencjonowane są jednocześnie w ukła-
dzie rodzajowym i układzie kalkulacyjnym(według typów działalności) .

Jak już wspomniano wcześniej, wynik finansowy z działalności przedsiębiorstwa 
kształtuje relacje między osiągniętymi przychodami i kosztami poniesionymi dla ich 
uzyskania w okresie sprawozdawczym . Przychody i koszty mogą dotyczyć różnych 
sfer działalności przedsiębiorstwa, stąd wynik finansowy obliczany jest wielostop-
niowo, aby w ten sposób uzyskać strukturę wewnętrzną wyniku (rysunek 1) .

Rysunek 1. Ogólna struktura wyniku finansowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z . Messner, J . Pfaf, Rachunkowość finansowa, Stowarzy-
szenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004, s . 222 .

16 A . Ćwiąkała-Małys, W . Nowak, Zarys metodologiczny analizy finansowej, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s . 316 .
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Działalność gospodarczą jednostki można przyporządkować do następują-
cych obszarów:

• działalność operacyjna, inaczej podstawowa,
• pozostała działalność operacyjna,
• działalność finansowa .
Działalność operacyjna jednostki gospodarczej jest jej działalnością podstawo-

wą, czyli taką, do której została ona powołana . Segment ten obejmuje przychody 
i koszty wynikające ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów . Na przychody 
ze sprzedaży składają się następujące pozycje17:

• przychody netto ze sprzedaży produktów,
• zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie − 

wartość ujemna),
• koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby,
• przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów .
Konstrukcja przychodów ze sprzedaży w wariancie porównawczym różni się 

od przychodów przedstawionych w wariancie kalkulacyjnym następującymi pozy-
cjami: zmianą stanu produktów oraz kosztem wytworzenia produktów na własne 
potrzeby . Opisane wyżej przychody z  działalności operacyjnej zostały przedsta-
wione w tabeli 1 .

Tabela 1. Przychody z działalności operacyjnej
Metoda kalkulacyjna Metoda porównawcza

A . Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów, 
w tym:

− od jednostek powiązanych
I . Przychody netto ze sprzedaży 

produktów
II . Przychody netto ze sprzedaży towarów 

i materiałów

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi, w tym:

− od jednostek powiązanych
I . Przychody netto ze sprzedaży produktów
II . Zmiana stanu produktów (zwiększenie 

– wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna)

III . Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki

IV . Przychody netto ze sprzedaży towarów 
i materiałów

Źródło: I . Kondratowicz-Garbarska, Rachunek zysków i strat – istota, cele i praktyczne zastosowanie, 
PWE, Warszawa 2013, s . 29 .

Koszty podstawowej działalności operacyjnej w  obu tych wariantach różnią 
się . W  kalkulacyjnym rachunku zysków i  strat obejmują one następujące pozy-
cje: koszt wytworzenia sprzedanych produktów, koszty zarządu, koszty sprzedaży, 
wartość sprzedanych towarów i materiałów . W wariancie porównawczym rachun-

17 I . Kondratowicz-Garbarska, Rachunek zysków i strat…, dz . cyt ., s . 57 .
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ku wyników koszty działalności operacyjnej są przedstawione jako koszty rodza-
jowe (takie jak: amortyzacja, zużycie materiałów i  energii, usługi obce, podatki 
i  opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i  inne świadczenia, pozostałe 
koszty rodzajowe) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów .

Należy zwrócić uwagę, iż wynik ze sprzedaży w działalności operacyjnej jest 
najważniejszym wynikiem całego rachunku wyników, ponieważ odzwierciedla on 
efektywność zasadniczej działalności przedsiębiorstwa i  to właśnie ten segment 
działalności powinien generować największy zysk .

Pozostałe przychody i  koszty operacyjne w  rachunku zysków i  strat zarówno 
w wariancie porównawczym, jak i kalkulacyjnym wykazuje się jednolicie . Przychody 
i koszty operacyjne przedstawione są w art . 3 ust . 1 pkt 32 uor . Od 2015 roku straty 
i zyski nadzwyczajne będą najczęściej przypisywane do omawianej grupy kosztów 
i przychodów . W celu przypomnienia przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie się 
skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, powstających poza działalnoś-
cią operacyjną i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia danej jednostki .

Pozostałe przychody i  koszty finansowe to wielkości wpływające na wynik 
finansowy . Wynik ze sprzedaży (podstawowej działalności operacyjnej), powięk-
szony o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszony o pozostałe koszty opera-
cyjne, daje wynik z działalności operacyjnej .

Działalność finansowa jednostki związana jest przede wszystkim z pozyskiwa-
niem aktywów pieniężnych na sfinansowanie działalności podstawowej poprzez 
np . emisję akcji, obligacji, zaciąganie pożyczek, ale również związana jest z opera-
cjami finansowymi, wyrażonymi w obcej walucie, co powoduje konieczność prze-
liczania ich na polski złoty . Przychody i koszty finansowe korygują wynik z dzia-
łalności operacyjnej, doprowadzając do wyniku brutto . Może on być dodatni lub 
ujemny . Jeśli jest dodatni, to przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapłacić podatek 
dochodowy . Oprócz podatku dochodowego przedsiębiorstwa państwowe dodat-
kowo dokonują wpłat z zysku do budżetu państwa – wpłaty z zysku również ob-
ciążają wynik brutto .

Wynik brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia daje wynik netto, któ-
ry może być zyskiem lub stratą . Jest to ostateczny wynik finansowy osiągany przez 
jednostkę gospodarczą .

2.3. Informacja dodatkowa

Trzecim obligatoryjnym elementem każdego sprawozdania finansowego jest 
informacja dodatkowa, która zawiera istotne dane niezbędne do tego, by sprawo-
zdanie finansowe było zrozumiałe oraz rzetelnie przedstawiało sytuację majątko-
wo-finansową jednostki gospodarczej18 .

18 B . Micherda (red .), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, PWN, Warszawa 
2005, s . 255 .
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Informacja dodatkowa składa się z dwóch elementów:
a) z wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
b) z dodatkowych informacji i objaśnień .
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera przede wszystkim pod-

stawowe dane odnośnie do badanej jednostki gospodarczej, a także opis przyjętej 
polityki rachunkowości, a w tym metody wyceny oraz sporządzania sprawozdania 
finansowego .

W dodatkowych informacjach i objaśnieniach jednostka przedstawia wyjaś-
nienia do wybranych pozycji bilansu, rachunku wyników oraz pozostałych skła-
dowych sprawozdania finansowego . Ponadto zgodnie z art . 48 .1 . uor przedstawia 
proponowany podział zysku lub pokrycia straty, podstawowe informacje dotyczą-
ce zatrudnienia oraz organów przedsiębiorstwa, a także pozostałe istotne informa-
cje dla zrozumienia sprawozdania finansowego19 .

Załącznik nr 1 do uor zawiera opis informacji dodatkowej sporządzanej przez 
jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji .

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych to kolejny element sprawozdania finan-
sowego . Jest on obligatoryjny dla jednostek określonych w art . 64 uor . Podstawą 
prawną tego elementu sprawozdania finansowego jest ustawa o  rachunkowości, 
natomiast zasady prezentacji i sporządzania zostały zawarte w Krajowym Standar-
dzie Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” .

Rachunek przepływów pieniężnych ma na celu przedstawienie zmian stanu 
środków pieniężnych oraz wskazanie kierunków ich pozyskania oraz wydatkowa-
nia20 . W przeciwieństwie do rachunku zysków i strat jest sporządzony według me-
tody kasowej, co oznacza, że wykazuje się w nim jedynie te operacje gospodarcze, 
które spowodowały wydatek lub wpływ środków pieniężnych na rachunek ban-
kowy lub do kasy . W rachunku przepływów pieniężnych pod pojęciem aktywów 
pieniężnych rozumie się środki pieniężne w kasie i na rachunku oraz tzw . ekwiwa-
lenty środków pieniężnych .

Rachunek przepływów pieniężnych ma istotne znaczenie dla przedsiębior-
stwa . Sprawozdanie to umożliwia kierownikom ocenę:

• zmian w aktywach netto jednostki,
• struktury finansowej przedsiębiorstwa,
• zdolności jednostki do oddziaływania na wysokość i  okres wystąpienia 

przepływów pieniężnych w celu przystosowania przedsiębiorstwa do zmie-
niających się warunków gospodarki rynkowej .

19 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 48 ust . 1 .
20 B . Pomykalska, P . Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007, s . 58 .
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Jednocześnie rachunek przepływów pieniężnych ułatwia porównywanie infor-
macji finansowych różnych przedsiębiorstw, ponieważ eliminuje skutki stosowania 
różnych rozwiązań przy ujmowaniu takiego samego zdarzenia . Analiza rachunku 
przepływów pieniężnych jest także cenna przy planowaniu wyników finansowych 
przyszłych okresów, a  także do analizy relacji między przepływami pieniężnymi 
netto jednostki a zyskownością21 .

Reasumując, informacje ujęte w rachunku przepływów pieniężnych mogą być 
wykorzystane do wspomagania procesu zarządzania, a w szczególności do zarzą-
dzania płynnością finansową oraz do określenia zdolności jednostki do uzyskania 
wpływów i racjonalnego ich wykorzystania .

Zgodnie z uor rachunek przepływów pieniężnych można sporządzać dwiema 
metodami, a mianowicie metodą pośrednią lub bezpośrednią . Wybór metody spo-
rządzania rachunku przepływów pieniężnych zależy od kierownika jednostki go-
spodarczej . Wybór ten powinien zostać opisany w polityce rachunkowości danego 
przedsiębiorstwa . Jednak w  rzeczywistości, jeśli dana jednostka wybiera metodę 
bezpośrednią, to i tak dla celów kontrolnych musi przedstawić dodatkowo metodę 
pośrednią . Bez względu na przyjętą metodę wyniki w każdym obszarze działalności 
powinny wyjść takie same . Metody te różnią się przedstawieniem przepływów pie-
niężnych wyłącznie na działalności operacyjnej . Oznacza to, że działalność inwesty-
cyjna i finansowa sporządzane są w jednakowy sposób, a więc metodą bezpośrednią .

Metoda pośrednia w  rachunku przepływów pieniężnych polega na tym, że 
wynik finansowy netto (w  spółkach kapitałowych) lub wynik finansowy brut-
to (w spółkach osobowych) koryguje się o pozycje niepowodujące zmiany stanu 
środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, jak też o wyniki innych działalności 
niż operacyjna oraz elementy pieniężne, które zalicza się do działalności finanso-
wej lub inwestycyjnej .

Metoda bezpośrednia w rachunku przepływów pieniężnych polega na wyka-
zywaniu podstawowych tytułów wpływów i wydatków działalności operacyjnej, 
jako odrębnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych, a następnie ich zsu-
mowaniu do kwoty przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej .

W rachunku przepływów pieniężnych uwzględnia się wszystkie wpływy i wy-
datki z trzech rodzajów działalności . Ustawa o rachunkowości wyodrębnia nastę-
pujące rodzaje działalności:

A . operacyjną (część A) − rozumie się przez to działalność podstawową, czyli 
taką do której jednostka została powołana oraz inne rodzaje działalności, 
które nie zostały zaliczone do działalności inwestycyjnej lub finansowej;

B . inwestycyjną (lokacyjną) (część B) – rozumie się przez to nabywanie lub 
zbywanie składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i praw-

21 Uchwała nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 .05 .2011 r . w sprawie przyję-
cia poprawionego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”, 
art . 1 ust . 1 .
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nych, długoterminowych inwestycji, w  tym inwestycji w  nieruchomości 
i prawa, krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi 
związane pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku do-
chodowego;

C . finansową (część C) – rozumie się przez to pozyskiwanie lub utratę źródeł 
finansowania oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści22 .

2.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym to element sprawozdania finansowe-
go, który przedstawia informacje o zmianach poszczególnych elementów kapita-
łu własnego za bieżący oraz poprzedni rok obrotowy23 . Zestawienie zmian w ka-
pitale własnym jest rozwinięciem pozycji „kapitał własny” w bilansie . Informuje 
on także o wielkości kapitału własnego, który pozostaje do dyspozycji jednostki 
gospodarczej po zatwierdzeniu propozycji pokrycia straty lub zatwierdzenia po-
działu zysku .

W  załącznikach uor zostały zawarte zestawienia zmian w  kapitale własnym 
w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej . Załącznik nr 1 
zawiera zestawienie zmian w  kapitale własnym dla jednostek innych niż banki, 
zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, załącznik nr 2 – dla banków oraz za-
łącznik nr 3 – dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji .

Jednostki gospodarcze, które nie mają obowiązku przygotowywania omawia-
nego elementu sprawozdania finansowego, zobowiązane są do przedstawienia in-
formacji dotyczących kapitału własnego w informacji dodatkowej24 .

3. Formalne obowiązki jednostek gospodarczych związane z przygotowaniem 
i zatwierdzeniem rocznych sprawozdań finansowych

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie prawidłowo za-
mkniętych ksiąg rachunkowych . Księgi te zgodnie z art . 12 uor zamyka się:

1) na dzień kończący rok obrotowy;
2) na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, 

zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpi-
ło jego umorzenie;

3) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej;

22 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 48b .
23 Tamże, art . 48a .
24 A . Cicha (red .), Rachunkowość finansowa…, dz . cyt ., s . 315 .
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4) w  jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z  przejęciem 
jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połą-
czenia;

5) na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli 
w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień 
poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału;

6) na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub 
ogłoszenia upadłości;

7) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami;
– nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń .
Każde sprawozdanie finansowe powinno być rzetelne, stąd jednostka gospo-

darcza powinna ująć wszystkie operacje gospodarcze powstałe w danym roku ob-
rotowym, a następnie porównać uzyskane wyniki ze stanem faktycznym, doko-
nując inwentaryzacji . Inwentaryzację rozpoczyna się nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed końcem roku obrotowego, a kończy do 15 dnia następnego roku obrotowego .

W art . 4 pkt 5 uor zawarto zakres odpowiedzialności za wykonywanie obo-
wiązków w  zakresie rachunkowości określonych ustawą . Kierownik jednostki 
ponosi więc odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego rów-
nież w  przypadku, gdy określone obowiązki w  zakresie rachunkowości zostaną 
powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy prowadzącemu księgi rachunkowe . 
Ustawa precyzuje, że zgoda innej osoby lub przedsiębiorcy na przyjęcie obowiąz-
ków w zakresie rachunkowości (w tym sprawozdawczości) powinna być wyrażona 
na piśmie . W  przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, 
a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy 
członkowie tego organu25 .

Roczne sprawozdanie jednostek określonych w art . 64 uor przed zatwierdze-
niem oraz ogłoszeniem wymaga zbadania przez biegłego rewidenta . Celem tego 
badania jest przede wszystkim wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, 
czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i fi-
nansową oraz wynik finansowy badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowa-
nie przepisami ustawy i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości26 .

Art . 52 uor stanowi: kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego 
sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego 
i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę prze-
pisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy . Natomiast art . 53 .1 . uor mówi 
o tym, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez 
organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego .

Ponadto każda jednostka gospodarcza objęta wpisem do KRS (Krajowego 
Rejestru Sądowego) zobowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego we 

25 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 4 pkt 5 .
26 Tamże, art . 65 ust . 1 .
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właściwym sądzie rejestrowym . Natomiast jeśli sprawozdanie podlega badaniu 
przez biegłego rewidenta, to dodatkowo składa opinię biegłego rewidenta, odpis 
uchwały organu zatwierdzającego, a  także odpis uchwały o  podziale zysku lub 
pokryciu straty . Jednostki zawarte w art . 64 uor dodatkowo muszą opublikować 
sprawozdanie finansowe w  „Monitorze Sądowym i  Gospodarczym”27 . Powyższe 
dokumenty składa się w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego28 . Natomiast w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego jednostka zobowiązana jest do złożenia sprawozdania finansowego 
w urzędzie skarbowym .

Zakończenie

Sprawozdanie finansowe to główne źródło informacji o  sytuacji finansowo-
-majątkowej każdej jednostki gospodarczej . W Polsce regulowane jest przez usta-
wę o rachunkowości .

Sprawozdanie finansowe składa się z trzech obligatoryjnych elementów oraz 
dwóch fakultatywnych z wyjątkiem dla jednostek określonych w art . 64 uor . Do 
tych pierwszych zalicza się: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacji dodat-
kowej . Do drugich − rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian 
w kapitale własnym .

Bilans to najważniejszy element, gdyż posiada największą pojemność informa-
cyjną o majątku przedsiębiorstwa i źródłach jego finansowania . Rachunek zysków 
i strat to inaczej rachunek wyników, w którym przedstawione są wszystkie przy-
chody, koszty, straty i zyski . Informuje on o efektywności poszczególnych rodza-
jów działalności .

Informacja dodatkowa to jedyna opisowa część sprawozdania finansowego . 
Zawiera ona podstawowe dane badanego przedsiębiorstwa oraz opis przyjętej po-
lityki rachunkowości .

Rachunek przepływów pieniężnych wyodrębnia trzy rodzaje działalności: ope-
racyjną, inwestycyjną i finansową . Pokazuje on wszystkie wpływy i wypływy, które 
miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym . Zestawienie zmian w kapita-
le własnym to element sprawozdania finansowego, który przedstawia informacje 
o zmianach poszczególnych elementów kapitału własnego za bieżący i poprzedni 
rok obrotowy .

Sporządzenie sprawozdania finansowego to wieloetapowy proces . Każda jed-
nostka gospodarcza zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego 
nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego oraz do zatwierdzenia go nie później 

27 Tamże, art . 70 ust . 2 .
28 A . Cicha (red .), Rachunkowość finansowa…, dz . cyt ., s . 319-320 .
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niż 6 miesięcy od dnia bilansowego . Ponadto składa się je w urzędzie skarbowym, 
właściwym rejestrze sądowym oraz w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” .
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Rozdział 3.

Sprawozdawczość finansowa według ustawy o rachunkowości 
i przepisów szczególnych *

Wstęp

Dynamiczny rozwój rynków kapitałowych i tendencje integracyjne w UE stwo-
rzyły potrzebę ujednolicenia sprawozdawczości finansowej służącej dokonywaniu 
analiz i porównań przed podjęciem kluczowych decyzji dla rozwoju jednostki go-
spodarczej . W ostatnich latach zaobserwować można wzrost zapotrzebowania na 
informacje sprawozdawcze . Różnorodność uregulowań prawnych w poszczegól-
nych krajach powoduje tzw . szum informacyjny, komplikujący porównywalność 
informacji prezentowanych przez podmioty gospodarcze .

Skrajnym tego przykładem może być otrzymywanie przez przedsiębiorstwa 
giełdowe różnych wyników finansowych w  zależności od stosowanego systemu 
rachunkowości . Może to nawet doprowadzić do stanu, gdzie według jednych za-
sad jednostka będzie wykazywać zysk, a według innych stratę . Tak wielkie roz-
bieżności utrudniają inwestorom podejmowanie decyzji co do alokacji środków 
finansowych . Dlatego tak ważne we współczesnej gospodarce staje się stosowanie 
jednolitych zasad rachunkowości w kontekście sprawozdawczości finansowej1 .

Zatem głównym celem poniższego opracowania jest przybliżenie istoty infor-
macji pozyskiwanej ze sprawozdawczości finansowej według ustawy o  rachun-
kowości i przepisów szczególnych . Problem badawczy dotyczy przede wszystkim 
kwestii związanych z dokładnością i wiarygodnością danych zawartych w sprawo-
zdaniach finansowych . Wiarygodność jest cechą złożoną i  stopniowalną . Infor-
macja sprawozdawcza jest wiarygodna, jeśli wiernie odzwierciedla rzeczywistość 
gospodarczą podmiotu, jest wolna od błędów i stronniczości przy jej tworzeniu 
oraz gdy jest sprawdzalna na podstawie dokumentów, informacji rynkowych czy 
też sprawnie działającego systemu rachunkowości2 .

* Dr inż . Małgorzata Sosińska-Wit, mgr inż . Karolina Gałązka – Politechnika Lubelska, Wydział 
Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości, m .sosinska-wit@pollub .pl; k .galazka@pollub .pl .
1 K . Winiarska, Audyt finansowy, PWE, Warszawa 2009, s . 38-39 .
2 Ł . Matuszak, Wycena a wiarygodność i porównywalność sprawozdania finansowego. Rozprawa 
doktorska, Poznań 2012, s . 107-108 .
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1. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie

Rozwój gospodarki rynkowej sprawił, że wzrosło znaczenie działalności 
przedsiębiorstw, a  także zapotrzebowanie na informacje o  ich funkcjonowaniu . 
Materia obejmująca zagadnienia dotyczące swobody działalności gospodarczej – 
kwestie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na 
terytorium RP oraz zadania określonych organów w tym zakresie – została w Pol-
sce uregulowana w szczególności w ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz .U . 2010, nr 220, poz . 1447 ze zm .) – dalej: Ustawa .

Zgodnie z art . 2 Ustawy: „działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność 
wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie 
i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w spo-
sób zorganizowany i ciągły” . Z powyższej definicji można wyróżnić trzy elementy, 
które dana działalność musi spełniać, aby można było mówić o działalności gospo-
darczej . Cechami tymi są zarobkowość oraz zorganizowany i ciągły charakter .

Podstawowe pojęcia użyte w ustawie:
1 .  Przedsiębiorca – to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, ale wyposażona w zdolność prawną – wykonująca 
we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej 
w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art . 4 Ustawy) .

2 .  Organ koncesyjny – to organ administracji publicznej upoważniony na 
podstawie ustawy do udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania kon-
cesji (art . 5 pkt 1 Ustawy) .

3 .  Działalność regulowana – to działalność gospodarcza, której wykonywanie 
wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa 
(art . 5 pkt 5 Ustawy) .

4 .  Właściwy organ – to właściwy w sprawach podejmowania, wykonywania lub 
zakończenia działalności gospodarczej organ administracji publicznej, samo-
rządu zawodowego oraz inny organ władzy publicznej (art . 5 pkt 6 Ustawy) .

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Z przepisów Ustawy można wywnioskować kilka zasad prowadzenia działal-

ności gospodarczej, a mianowicie między innymi:
• swobodę prowadzenia działalności,
• zasadę legalizmu działania organów,
• zasadę równomiernego wsparcia przedsiębiorców,
• pewność obrotu gospodarczego,
• uczciwość konkurencji .
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku 

o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po 
uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w  Krajowym Rejestrze Sądowym . 
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Ma także prawo określenia we wniosku o wpis do CEIDG późniejszego dnia pod-
jęcia działalności niż dzień złożenia wniosku . Spółki kapitałowe w  organizacji 
mogą podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przed-
siębiorców .

Podstawowym źródłem informacji o działalności przedsiębiorstw jest rachun-
kowość . Dostarczane przez nią informacje są przeznaczone nie tylko dla osób za-
rządzających przedsiębiorstwem, lecz także dla szerokiego kręgu odbiorców ze-
wnętrznych . To sprawia, że informacje emitowane przez rachunkowość powinny 
być weryfikowane, aby przedstawiały faktyczny obraz sytuacji majątkowej i finan-
sowej przedsiębiorstwa . Ma to zapewnić system kontroli zarówno wewnętrznej, 
jak i zewnętrznej3 .

Finansowe skutki zarządzania jednostką gospodarczą znajdują odzwiercied-
lenie w sprawozdaniu finansowym, które jest „podstawowym produktem rachun-
kowości finansowej, a zarazem głównym celem jej funkcjonowania jako systemu 
informacyjnego”4 . Sposób prezentacji danych liczbowych zamieszczanych w spra-
wozdaniu finansowym nie jest dowolny, lecz ściśle określony przez przepisy za-
warte w  ustawie o  rachunkowości, krajowych standardach rachunkowości oraz 
międzynarodowych standardach rachunkowości i sprawozdawczości finansowej . 
Struktura sprawozdania finansowego pozwala na ocenę przedsiębiorstwa z trzech 
punktów widzenia, czy − jak to ujmuje J .  Ostaszewski − spojrzeć na nie przez 
„okular zbudowany z trzech soczewek”5 .

Ustawa o rachunkowości tylko pośrednio określa cel sprawozdania finanso-
wego . Art . 4 tej Ustawy stanowi, że jednostki zobowiązane są stosować przyjęte 
zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i  jasno przedstawiając sytuację ma-
jątkową i  finansową oraz wynik finansowy . To właśnie koncepcja true and fair 
view wyznacza kierunek, w jakim podążają prace nad doskonaleniem i ujednoli-
caniem standardów rachunkowości . Jednakże to, w jakim zakresie sprawozdanie 
finansowe stanie się użyteczne dla odbiorcy zewnętrznego, nie zależy jedynie od 
tego, czy osoby odpowiedzialne za jego sporządzenie zachowają wszystkie zasady 
rachunkowości .

Ustawa o rachunkowości zobowiązuje do sporządzania sprawozdań finanso-
wych podmioty prowadzące księgi rachunkowe oraz te, które wybrały pełne księgi 
rachunkowe jako sposób ewidencjonowania . A więc obowiązek sprawozdawczości 
może dotyczyć zarówno przedsiębiorstw funkcjonujących jako osoby prawne, jak 
też jednoosobowych firm oraz spółek osób fizycznych prowadzących pełną księ-
gowość6 .

3 W . Gabrusewicz, Audyt sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2010, s . 9-10 .
4 J . Turyna, Rachunkowość finansowa, C .H . Beck, Warszawa 2005, s . 50 .
5 J . Ostaszewski (red .), Finanse, Difin, Warszawa 2013, s . 237 .
6 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . 
zmianami), art . 2 .
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Zgodnie z  danymi GUS w  Polsce funkcjonuje około 1,7 mln mikroprzed-
siębiorstw, a  więc firm zatrudniających do 9 osób . Spośród nich jedynie około 
113  tys . prowadzi pełną księgowość7 . Podmioty zobowiązane do prowadzenia 
ksiąg rachunkowych w 2015 roku to osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycz-
nych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie . Wymienione podmio-
ty są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2015 r ., jeże-
li ich przychody za 2014 r . wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 
1 200 000 euro . Powyższe wynika z treści art . 2 ust . 1 pkt 2 ustawy o rachunkowo-
ści oraz art . 24a ust . 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych . Limit 
zawierający się w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie 
ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 
roku poprzedzającego rok obrotowy .

Roczne sprawozdanie jest sporządzane w  korelacji z  rocznym zamknięciem 
ksiąg rachunkowych . Przed opracowaniem tego sprawozdania przedsiębiorstwo 
powinno8:

• uzgodnić stany na kontach księgowych w  ramach zestawienia obrotów 
i sald;

• uzgodnić ewidencję syntetyczną z ewidencją analityczną;
• skontrolować stany księgowe i porównać je ze stanami rzeczywistymi, wyni-

kającymi z inwentaryzacji .
Zgodnie z przepisami uor sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień 

zamknięcia ksiąg rachunkowych, czyli tzw . dzień bilansowy kończący rok obroto-
wy . W innych przypadkach dniem bilansowym może być9:

• dzień zakończenia działalności jednostki, postawienia w stan likwidacji lub 
upadłości;

• dzień poprzedzający zmianę formy prawnej;
• dzień przejęcia firmy przez inną jednostkę;
• inny dzień określony odrębnymi przepisami .
Roczne sprawozdania finansowe większych jednostek podlegają badaniu bie-

głego rewidenta, następnie są zatwierdzane przez organ nadrzędny oraz upublicz-
niane odbiorcom . Sprawozdania większych jednostek według uor to10:

I . Roczne skonsolidowane finansowe sprawozdania grup kapitałowych oraz 
roczne sprawozdania finansowe − kontynuujących działalność:
1) banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji;
1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

7 Ministerstwo Finansów: księgowość małych firm też zostanie uproszczona, http://podatki .gaze-
taprawna .pl/artykuly/728061,ministerstwo-finansow-ksiegowosc-malych-firm-tez-zostanie-uprosz-
czona .html [data dostępu: 12 .05 .2015] .
8 M . Kuźbińska, Rachunkowość dla każdego, „Gazeta Podatkowa” 2014, nr 90 (1131), s . 14 .
9 Zakończenie roku podatkowego, http://www .e-podatnik .pl/artykul/doradca_podatnika/3563/
Zakonczenie_roku _podatkowego .html [data dostępu: 12 .05 .2015] .
10 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 64 .
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2) jednostek działających na podstawie przepisów o  obrocie papierami 
wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i  funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych;

2b) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;
3) spółek akcyjnych, poza spółkami będącymi w organizacji na dzień bi-

lansowy;
4) pozostałych spółek, które w ubiegłym roku obrotowym zrealizowały 

co najmniej dwa z następujących wymogów:
− średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co naj-

mniej 50 osób,
− suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równo-

wartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
− przychody netto ze sprzedaży stanowiły równowartość w  walucie 

polskiej co najmniej 5 000 000 euro,
II . Łączne roczne sprawozdania finansowe .
III . Sprawozdania finansowe spółek przejmujących i  spółek nowo zawiąza-

nych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a tak-
że roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR .

IV . Połączone roczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych 
z  wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe 
subfunduszy .

Zgodnie z  rozdziałem 7 uor celem badania sprawozdania finansowego jest 
wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy 
sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finan-
sową oraz wynik finansowy badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami ustawy i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości . Opinia jest 
wyrażana przez biegłego rewidenta na podstawie dokumentacji rewizyjnej zebra-
nej podczas badania . Dokumentacja ta jest również podstawą do sporządzenia 
raportu, którego przygotowanie przez biegłego rewidenta jest konieczne zgodnie 
z wymogami ustawy . Biegły rewident powinien stwierdzić czy sprawozdanie finan-
sowe jest prawidłowe, tzn . czy jest zgodne z przepisami prawa oraz stosowanymi 
standardami rachunkowości .

Sprawozdanie finansowe musi być11:
• sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
• sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami o rachunkowości;
• zgodne formalnie oraz z treścią obowiązujących jednostkę przepisów pra-

wa, statutem lub umową .
W trakcie sporządzania sprawozdania finansowego musi być przestrzegana za-

sada prawdziwego i rzetelnego obrazu . Nieprzestrzeganie tej zasady niewątpliwie 

11 W . Gabrusewicz, Audyt sprawozdań…, dz . cyt ., s . 24 .
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doprowadziłoby do błędów, które spowodowałyby, że przeciętny, rozsądny i kom-
petentny jego użytkownik, zaufawszy danemu sprawozdaniu, mógłby wyciągnąć 
mylne wnioski, wpływające niekorzystnie na jego ocenę i decyzje12 .

Rzetelność i jasność przedstawionych informacji ważnych dla oceny jednostki 
wiąże się również ze zgodnością informacji zawartych w sprawozdaniu finanso-
wym z  informacjami płynącymi ze sprawozdania z  działalności jednostki . Bez-
stronność i niezależność są kluczowymi cechami, jakimi powinien charakteryzo-
wać się biegły rewident, aby weryfikacja sprawozdania finansowego miała sens13 .

Szczegółowe standardy tworzenia sprawozdań finansowych sporządzanych 
przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zawarte 
są w załączniku 1 do ustawy o rachunkowości . Terminy sporządzania i składania 
sprawozdań finansowych do właściwego rejestru sądowego i urzędu skarbowego 
dotyczą spółek handlowych, osobowych i kapitałowych oraz innych osób praw-
nych, fizycznych, a  także spółek cywilnych, które w poprzednim roku podatko-
wym prowadziły księgi rachunkowe . Jednostki te zobowiązane są do sporządzenia 
sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego, a następ-
nie do zatwierdzenia ich w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego14 .

Sprawozdania należy sporządzać w  języku polskim oraz w  walucie polskiej . 
Odpowiedzialność za zgodność sprawozdania finansowego ponosi kierownictwo 
jednostki, natomiast w  przypadku organów wieloosobowych (zarząd)− wszyscy 
członkowie . Zgodnie z art . 4a ust . 1 ustawy o  rachunkowości, zarówno kierow-
nictwo jednostki, jak i członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzoru-
jącego są zobowiązani do zapewnienia poprawności sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania z działalności zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy 
o  rachunkowości . W  przypadku działania na szkodę jednostki lub zaniechania 
czynności zapewniających dostosowanie sprawozdania finansowego do wymagań 
ustawowych kierownictwo i organy nadzorujące ponoszą solidarnie odpowiedzial-
ność . Konsekwencją niesporządzenia sprawozdania finansowego lub sporządzenia 
go niezgodnie z przepisami może być kara grzywny lub pozbawienie wolności do 
lat 2, a nawet obie kary łącznie15 .

Sprawozdania finansowe powinny zawierać szereg uporządkowanych infor-
macji . Jednak warunkiem ich użyteczności dla użytkowników jest umiejętność 
ich czytania oraz interpretacji . W Założeniach koncepcyjnych MSR zakłada się, że 
odbiorcy sprawozdań finansowych dysponują niezbędną wiedzą ekonomiczną, 
w tym z zakresu rachunkowości oraz branży i działań gospodarczych, dokonują 
przeglądów i uważnie analizują informacje .

12 E . Radosiński, Wprowadzenie do sprawozdawczości i analizy finansowej, PWN, Wrocław 2009, 
s . 19-21 .
13 J . Zakrzewska, Zawodowy osąd jako kluczowy element rewizji finansowej, „Biuletyn BDO Rewi-
zja finansowa” 2014, nr 6 (16), s . 1-2 .
14 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 52 .
15 Tamże, art . 77 .
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Odbiorcami sprawozdania finansowego są również sądy rejestrowe i organy 
skarbowe . Szereg obowiązków sprawozdawczych wobec urzędów statystycznych 
wynika również z ustawy o statystyce publicznej . Z punktu widzenia odbiorców 
instytucjonalnych sprawozdanie finansowe nie jest jedynie źródłem informacji 
niezbędnych do podejmowania decyzji ekonomicznych, lecz przybiera charakter 
sformalizowanego dokumentu opisującego działalność jednostki w przeszłości .

2. Sprawozdawczość finansowa a przepisy szczególne

Rachunkowość jako narzędzie służące do pomiaru i podejmowania racjonal-
nych decyzji jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej . We-
dług K . Sawickiego „rachunkowość stanowi logiczny, całościowy i zwarty system, 
który rozpoczyna się od pomiaru, udokumentowania i księgowego ujęcia operacji 
gospodarczych, a  kończy sporządzeniem, zbadaniem i  zatwierdzeniem sprawo-
zdania finansowego”16 . Ponadto wielu autorów twierdzi, że rachunkowość jest po-
jęciem o obszernym i wieloznacznym wydźwięku . Określana jest jako uniwersal-
ny i kompleksowy system informacji finansowo- ekonomicznej, system zbierania 
oraz przetwarzania danych dotyczących działalności gospodarczej i efektów tej ak-
tywności17 . Natomiast Międzynarodowa Federacja Rachunkowości (IFAC) ujmuje 
rachunkowość jako „proces identyfikacji, pomiaru, analizy oraz przygotowania 
informacji finansowych i operacyjnych wykorzystywanych przez kierownictwo do 
planowania, oceny i kontroli w ramach przedsiębiorstw w celu zapewnienia efek-
tywnego wykorzystywania zasobów”18 .

Podsumowując wyżej wymienione definicje, można stwierdzić, że rachunko-
wość jest szczególnym rodzajem jednostkowej ewidencji gospodarczej . Stanowi 
ona system ciągłego w  czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i  inter-
pretowania wyrażanych w pieniądzu i bilansujących się ogólnych i szczególnych 
danych liczbowych o  działalności gospodarczej i  sytuacji majątkowej jednostki . 
Przyjmując, że  rachunkowość jest systemem ewidencyjnym, na który składają 
się: księgowość, rachunek kosztów i sprawozdawczość, otrzymalibyśmy pierwsze 
przybliżenie terminu rachunkowości, gdyż do XIX w . pojęcie rachunkowości było 
identyczne z określeniem księgowości .

W małych przedsiębiorstwach występuje z reguły rachunkowość retrospek-
tywna, natomiast w przedsiębiorstwach średnich i dużych zintegrowana rachun-

16 K . Sawicki, Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunko-
wości, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2004, s . 5 .
17 M .  Gmytrasiewicz (red .), Encyklopedia rachunkowości, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 
Warszawa 2005, s . 639 .
18 Międzynarodowa Federacja Rachunkowości (IFAC) .
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kowość retro- i prospektywna . Rachunkowość retrospektywną można traktować 
jako system deterministyczny, gdyż poszczególne jej elementy można ustalić 
z pełną dokładnością . Rachunkowość prospektywna dotyczy przyszłości, a więc 
elementów planistyczno-optymalizacyjnych o  charakterze probabilistycznym . 
Rachunkowość prospektywna musi gromadzić nie tylko informacje wewnętrz-
ne charakteryzujące parametry majątkowo-dochodowe danego podmiotu, ale 
również informacje dotyczące otoczenia, a  więc rynku zbytu i  zaopatrzenia 
w czynniki produkcji i kapitału . Wykorzystuje ona w dużym zakresie aparaturę 
pojęciową i wielkości liczbowe z rachunkowości retrospektywnej, która stanowi 
swego rodzaju system bazy wiedzy dla rachunkowości prospektywnej . Przyjęte 
w przedsiębiorstwie zasady rachunkowości mogą w znaczący sposób usprawnić 
proces zarządzania finansami jednostki oraz ułatwić osiągnięcie celów przyję-
tych w tym zakresie .

Pod pojęciem szczególnych przepisów autorki rozumieją ustawę o  podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku od towarów i usług VAT oraz 
ustawę o swobodzie działalności gospodarczej .

Choć prawo bilansowe tworzone poprzez zasady rachunkowości i  prawo 
podatkowe tworzą teoretycznie dwa odrębne obszary, to jednak w praktyce go-
spodarczej ich połączenie jest niezbędne . Przedsiębiorca bowiem na mocy usta-
wy o podatku dochodowym jest zobowiązany do respektowania obowiązujących 
przepisów podatkowych w prowadzonej rachunkowości19 .

Wykorzystanie wiedzy z  zakresu prawa podatkowego w  tworzeniu polityki 
rachunkowości przedsiębiorstwa pozwoli mu na optymalizację obciążeń podat-
kowych . Polityka rachunkowości odgrywa także znaczącą rolę w polityce inwe-
stycyjnej przedsiębiorstwa . Nie jest bowiem możliwe właściwe zaplanowanie 
i  przeprowadzenie inwestycji bez posiadania rzetelnej wiedzy na temat sytuacji 
finansowej jednostki i posiadanych przez nią zasobów .

Rozrachunki publicznoprawne, do których zaliczane są przede wszystkim roz-
rachunki z urzędami skarbowymi, urzędami celnymi, Zakładem Ubezpieczeń Spo-
łecznych oraz jednostkami samorządu terytorialnego . Zobowiązania i należności 
z tytułu rozrachunków publicznoprawnych wyceniane są w wartości nominalnej, 
z uwzględnieniem karnych odsetek i innych obciążeń związanych z nietermino-
wym lub nieprawidłowym uregulowaniem zobowiązań budżetowych . Nie podle-
gają one aktualizacji wyceny w myśl art . 35b uor . Zasady oraz sposób prowadzenia 
ewidencji bilansowej rozrachunków publicznoprawnych określa kierownik danej 
jednostki w zakładowym planie kont, przy uwzględnieniu potrzeb wynikających 
z zakresu i rozmiarów prowadzonej działalności oraz występujących w jednostce 
tytułów publicznoprawnych .

19 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r . o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn . Dz .U . 
2011, nr 74, poz . 397), art . 9 ust . 1 .
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Zakończenie

Zmiana przepisów dotyczących zasad rachunkowości i  sprawozdań finanso-
wych jest procesem ciągłym, który ma za zadanie dostosowanie regulacji rachun-
kowości do zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych . Efektywny 
rozwój rynków finansowych wymaga równie efektywnych i dynamicznych zmian 
sprawozdawczości finansowej .

W Polsce przed 1989 r . przepisy rachunkowości w dużej mierze były zorien-
towane na zaspokojenie potrzeb informacyjnych właściciela przedsiębiorstw, czyli 
przede wszystkim Skarbu Państwa . Po zmianie systemu politycznego w Polsce (od 
1989 roku) nastąpiły gwałtowne zmiany polskich regulacji rachunkowości dosto-
sowujące je do warunków gospodarki rynkowej . W 1991 r . weszło w życie rozpo-
rządzenie Ministra Finansów z 15 stycznia 1991 r . w sprawie zasad prowadzenia 
rachunkowości (Dz .U .  1991, nr 10, poz .  35 z  późn . zm .) . Już w  1994  r . została 
opracowana ustawa z 29 września 1994 r . o rachunkowości (Dz .U . 1994, nr 121, 
poz . 591 z późn . zm .) . W 2000 r . powstała istotna nowelizacja do powyższej usta-
wy z 9 listopada 2000 r . o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz .U . 2000, nr 113, 
poz . 1186 z późn . zm .) . Kolejna istotna nowelizacja miała miejsce w 2008 r . – ustawa 
z 18 marca 2008 r . o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz .U . 2008, nr 63, poz . 393 
z późn . zm .) . W roku 2008 dokonano kolejnych zmian w uor, co spowodowało po-
trzebę przygotowania tekstu jednolitego ustawy w 2009 roku (Dz .U . 2009, nr 152, 
poz . 1223) . W kolejnych latach uchwalano kolejne nowelizacje uor dostosowujące 
organizację rachunkowości i  sprawozdawczości do standardów międzynarodo-
wych, dyrektyw UE i warunków funkcjonowania gospodarki . Obecnie obowiązu-
jący tekst jednolity uor z 2013 roku (Dz .U . 2013, poz . 330) od tamtego czasu był 
także w różnym zakresie nowelizowany w 2014 i 2015 roku .

Reasumując, sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw ewoluowała na 
przestrzeni czasu od ujęcia tradycyjnego, klasycznego, które określają przepisy 
o rachunkowości, w stronę ujęć nowoczesnych . Tradycyjna sprawozdawczość ba-
zuje na informacjach, które nie są wystarczające w procesach zarządzania współ-
czesnym przedsiębiorstwem . Obserwowane zmiany ewoluują w  następującym 
kierunku: uzupełnienie informacji finansowych o informacje niefinansowe, opi-
sowe, oprócz informacji obowiązkowej pojawia się informacja dodatkowa, do-
browolna, specyficzna dla różnych podmiotów o charakterze zarówno retro-, jak 
i prospektywnym .

Należy podkreślić, że aktualne rozwiązania prawne zostały opracowane z my-
ślą przede wszystkim o klasycznych, dużych spółkach i jest wyraźnie zorientowany 
na potrzeby informacyjne użytkownika sprawozdań takich spółek . Nie znajdują 
w nich odbicia sytuacje i rozwiązania niestandardowe . Większość zasad rachunko-
wości i rozwiązań szczegółowych nie zależy bowiem od rozmiarów prowadzonej 
działalności i może być wykorzystana w ograniczonym zakresie .
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Rozdział 4.

Sprawozdawczość finansowa według Międzynarodowych  
Standardów  Sprawozdawczości Finansowej*

Wstęp

Podejmowanie trafnych i szybkich decyzji gospodarczych wymaga stałego do-
pływu kompleksowych i rzetelnych informacji gospodarczych . Na ich podstawie 
podejmuje się zarówno decyzje strategiczne, a więc te, które określają podstawowe 
parametry układu gospodarczego, jak i decyzje taktyczne oraz operacyjne, doty-
czące bieżącej działalności przedsiębiorstwa czy likwidacji niepożądanych odchy-
leń od założonych wzorców1 . Najważniejszym źródłem informacji stanowiących 
podstawę podejmowania decyzji gospodarczych są sprawozdania finansowe .

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnienia sprawozdawczości 
finansowej określonej w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Fi-
nansowej (MSSF)2 . Autorka dokonała analizy, które podmioty w świetle polskiego 
prawa bilansowego mają prawo, a które obowiązek prezentowania wyników pro-
wadzonej działalności gospodarczej zgodnie z koncepcją MSSF . W pracy wskaza-
no wymogi formalne, które jednostka stosująca prezentację według MSSF zobo-
wiązana jest spełnić . W opracowaniu przeanalizowano zagadnienie nadrzędnych 
zasad sprawozdawczości finansowej wskazanych w  regulacjach międzynarodo-
wych . Autorka podjęła ponadto próbę oceny, jakie korzyści i koszty związane są ze 
stosowaniem wymogów sprawozdawczych zgodnych z MSSF . Podstawą rozważań 
przedstawionych w poniższym studium były w głównej mierze teksty aktów praw-
nych oraz literatura tematu .

* Mgr Joanna Żukowska-Kalita, biegły rewident, Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgo-
wych Sp . z o .o . Grupa Finans-Servis w Lublinie, j .kalita@doradca .lublin .pl .
1 R . Nesterowicz, Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsię-
biorstw, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 3/2014, nr 39, s . 320 .
2 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) − standardy i interpretacje 
przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) . Składają się one z:
 a) Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 b) Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
 c) Interpretacji wydanych przez Komitet ds . Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości 
Finansowej (IFRIC) lub istniejący wcześniej Stały Komitet ds . Interpretacji (SIC) .
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1. Obowiązek i prawo stosowania wymogów sprawozdawczych według MSSF

Szczegółowe regulacje dotyczące sprawozdawczości fi nansowej w jednostkach 
zobowiązanych do stosowania zapisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o ra-
chunkowości3 (uor) zawierają rozdziały 5 oraz 6 tej ustawy (odpowiednio spra-
wozdania jednostkowe i skonsolidowane) . Określono w nich m .in . obowiązkowe 
elementy sprawozdania fi nansowego, moment obligujący do jego sporządzenia, 
zasady przygotowania danych sprawozdawczych (w tym zapewniające porówny-
walność tych danych w czasie) oraz syntetyczną charakterystykę poszczególnych 
elementów sprawozdania fi nansowego .

Kwestie sprawozdawczości fi nansowej tych jednostek, dla których przewidzia-
no możliwość lub ustawowy obowiązek stosowania wymogów sprawozdawczości 
zgodnych z MSSF, regulują zapisy art . 45 ust . 1a-e oraz art . 55-56 ustawy . War-
to zauważyć, że zakres podmiotowy ustawy jest wyraźnie inny niż MSSF . W myśl 
ustawy MSSF są przeznaczone do stosowania przez grupy kapitałowe i duże spółki, 
których papiery wartościowe znajdują się w  obrocie giełdowym; objęte są nimi 
również banki . W pozostałych przypadkach ustawa, zgodnie z podejściem przyję-
tym przez UE, nie wymaga stosowania MSSF4 .

3 Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . 
zmianami), art . 2 ust . 1 .
4 P . Kabalski, MSSF a ustawa o rachunkowości (17). Reguły i uzupełnienia, „Rachunkowość” 2015, 
nr 8, s . 16-17 .

Rysunek 1. Klasyfi kacja podmiotów stosujących wymogi sprawozdawczości zgodnej 
z MSSF w świetle przepisów polskiego prawa bilansowego

Źródło: opracowanie własne .
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Przepisy polskiego prawa bilansowego wskazują jednoznacznie, że w  przy-
padku fakultatywnego sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z wymo-
gami MSSF decyzja o ich zastosowaniu (oraz rezygnacji ze stosowania) pozostaje 
w gestii organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe . W przypadku ustania 
przesłanek umożliwiających jednostce stosowanie wymogów sprawozdawczości 
wskazanych w MSSF możliwy jest powrót do stosowania zasad polskiego prawa 
bilansowego wskazanych w  ustawie o  rachunkowości5 . Klasyfikacja podmiotów 
stosujących wymogi sprawozdawczości zgodnej z MSSF w świetle przepisów pol-
skiego prawa bilansowego została przedstawiona na rysunku nr 1 .

1.1. Podmioty zobligowane do stosowania MSSF

W myśl ustawy o rachunkowości6 obowiązkiem sporządzania sprawozdań fi-
nansowych zgodnie z wymogami MSSF objęte są skonsolidowane sprawozdania 
finansowe:

1 . banków oraz
2 . emitentów papierów wartościowych, jeżeli na dzień bilansowy ich papie-

ry wartościowe były dopuszczone do publicznego obrotu na regulowanym 
rynku któregokolwiek z państw członkowskich, tj . w Polsce lub na jednym 
z regulowanych rynków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE 
oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein) .

1.2. Podmioty uprawnione do stosowania MSSF

Ustawa o  rachunkowości7 przewiduje również możliwość (prawo jednostki) 
do stosowania wymogów sprawozdawczych MSSF przy sporządzaniu sprawozdań 
finansowych:

1 . Skonsolidowanych:
• emitentów ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu w Pol-

sce lub na jednym z rynków regulowanych krajów EOG,
• jednostek wchodzących w  skład grupy kapitałowej, w  której jednostka 

dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe według MSSF .

2 . Jednostkowych:
• emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego ob-

rotu w Polsce lub na jednym z rynków regulowanych krajów EOG,

5 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 45 ust . 1c-d; art . 55 ust . 8-9 .
6 Tamże, art . 55 ust . 6 .
7 Tamże, art . 45 ust . 1a, 1b, 1e; art . 55 ust . 6-7 .
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• emitentów ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu w Pol-
sce lub na jednym z rynków regulowanych krajów EOG,

• jednostek wchodzących w  skład grupy kapitałowej (jednostki zależne 
i  współzależne), której jednostka dominująca sporządza sprawozdania 
finansowe zgodnie z MSSF .

Można by sądzić, że skoro na całym świecie dość powszechnie uznaje się MSSF 
za najbardziej aktualne i dojrzałe zasady przygotowywania oraz prezentacji spra-
wozdań finansowych, to pożądane byłoby, aby jednostki chcące wykorzystać ich 
walory, mogły stosować te standardy bez ograniczeń . Jednak zapis ustawy dopusz-
czający dobrowolne stosowanie MSSF nie daje takiej możliwość . Polska spółka nie-
będąca spółką publiczną ani niewchodząca w skład grupy kapitałowej stosującej 
MSSF, która uznałaby, że sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF 
zwiększy jej możliwości uzyskania kredytu lub wiarygodność w oczach kontrahen-
tów, może sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF tylko pozaksięgo-
wo, równolegle do sprawozdania sporządzonego w myśl przepisów ustawy8 .

2. Zakres i postać sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF

Kluczowe dla zakresu i  postaci sprawozdania finansowego sporządzonego 
zgodnie z  MSSF są zapisy Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr  1 
„Prezentacja sprawozdań finansowych”9 (MSR 1) .

W  celu jednoznacznego rozróżnienia sprawozdań finansowych sporządzo-
nych zgodnie z MSSF jednostka, której sprawozdanie finansowe spełnia te wymo-
gi, zobowiązana jest zamieścić w informacji dodatkowej wyraźne i bezwarunkowe 
oświadczenie o tej zgodności . Równocześnie jednostka nie może określić sprawo-
zdania finansowego jako zgodnego z MSSF, o ile nie spełnia ono wszystkich wymo-
gów zawartych w MSSF10 . Definicja MSSF przywołana została w punkcie 2 niniej-
szego artykułu i jest szersza niż zakres samych standardów (obejmuje dodatkowo 
interpretacje wydane przez uprawnione do tego organy) . Zasady zapisane w MSSF 
nie muszą być stosowane, tylko wtedy, gdy skutek ich zastosowania jest nieistot-
ny . Nieprawidłowe jest jednak wprowadzenie lub nieskorygowanie odstępstw od 
wymogów MSSF celem zaprezentowania założonej sytuacji finansowej, wyniku 
finansowego czy też przepływów pieniężnych11 . Reasumując, decyzja o stosowa-
niu wymogów MSSF oznacza obowiązek ich całkowitego stosowania; ewentualne 

8 P . Kabalski, MSSF a ustawa o rachunkowości…, dz . cyt ., s . 18 .
9 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r . przyjmujące określone 
międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parla-
mentu Europejskiego i Rady Dz .U . L 320 z 29 .11 .2008 z późn . zmianami .
10 MSR 1, § 16 .
11 MSR 8, § 8 .
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odstępstwa dyskwalifikują możliwość zadeklarowania, że sprawozdanie spełnia 
wymogi MSSF . Ustalenie tak restrykcyjnych zasad pozwala w oczywisty sposób 
podnieść użyteczność i przejrzystość sprawozdań finansowych oraz zaufanie do 
rzetelności danych w nich zamieszczonych .

Międzynarodowe wymogi w zakresie sprawozdawczości, odmiennie od pol-
skich regulacji, definiują postać i zakres sprawozdania finansowego . Jak wskazano 
w MSR 1, sprawozdanie finansowe dostarczać ma informacji o aktywach, zobo-
wiązaniach, kapitale własnym, przychodach i kosztach (w tym zyskach i stratach), 
wkładach dokonanych przez właścicieli i  wypłatach na rzecz właścicieli wystę-
pujących w charakterze udziałowców oraz przepływach pieniężnych . Informacja 
taka, wraz z innymi danymi zawartymi w informacji dodatkowej do sprawozdania 
finansowego, pomaga użytkownikom sprawozdań finansowych w przewidywaniu 
przyszłych przepływów pieniężnych jednostki, a  w  szczególności ich terminów 
oraz stopnia pewności12 . Elementy składowe kompletnego sprawozdania finan-
sowego oraz bardziej szczegółowy zakres informacji, które powinny znaleźć się 
w poszczególnych elementach wskazują dalsze paragrafy MSR 1 . Pełne sprawozda-
nie finansowe obejmuje13:

1 . sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu,
2 . sprawozdanie z zysków lub strat i  innych całkowitych dochodów za dany 

okres,
3 . sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za dany okres,
4 . sprawozdanie z przepływów pieniężnych za dany okres,
5 . informację dodatkową zawierającą podsumowanie istotnych zasad (polity-

ki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające .
Porównanie z przepisami ustawy o rachunkowości prowadzi do wniosku, że 

zakres sprawozdania finansowego wskazany w MSSF jest analogiczny do zakresu 
sprawozdania finansowego sporządzanego przez podmioty podlegające regula-
cjom ustawy o  rachunkowości, które objęte są obowiązkiem poddania sprawo-
zdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta14 . Zauważalną rozbieżnoś-
cią z przepisami polskiego prawa bilansowego jest brak obowiązku dołączenia do 
sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności (według regulacji 
ustawy o rachunkowości jest to konieczne, jeśli wymóg taki wynika z ustawy bądź 
odrębnych przepisów15) . Wart podkreślenia jest również fakt, iż regulacje między-
narodowe nie wskazują na żadne przykładowe wzory (postaci) sprawozdania fi-
nansowego (vide zakres informacyjny wskazany w załączniku nr 1 do ustawy o ra-
chunkowości); nie narzucają nawet nazewnictwa poszczególnych jego elementów, 
pozostawiając je całkowicie w  gestii jednostki . Odmiennie od regulacji polskiej 

12 MSR 1, § 9 .
13 MSR 1, § 10 .
14 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 45 ust . 2-3 .
15 Tamże, ust . 4 .
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ustawy o  rachunkowości w  wymogach MSSF nie znajdziemy wprowadzenia do 
sprawozdania finansowego, jako odrębnego elementu sprawozdania finansowego . 
Zakres informacyjny w nim wskazany, zamieszczany jest w sprawozdaniu spełnia-
jącym wymogi MSSF w części wstępnej dodatkowych informacji (objaśnień) do 
sprawozdania finansowego .

Rozwiązania przyjęte w MSSF niewątpliwie pomagają lepiej dostosować po-
stać poszczególnych sprawozdań do właściwości jednostki . Chronią również przed 
prezentacją licznych, drobnych pozycji, co rozprasza uwagę czytelnika . Z drugiej 
strony nie zapewniają porównania sprawozdań finansowych różnych jednostek 
i łatwego wyprowadzania wskaźników16 .

3. Zagadnienia nieuregulowane w MSSF

Regulacje MSSF, jak wynika chociażby z ich nazwy (standardy sprawozdaw-
czości finansowej), koncentrują się na wskazaniu sposobu ujęcia skutków zdarzeń 
gospodarczych w  sprawozdaniu finansowym . Nie znajdziemy w  MSSF zapisów 
dotyczących organizacji ewidencji księgowej, archiwizacji czy inwentaryzacji ak-
tywów i pasywów . Z punktu widzenia ustawy o rachunkowości są to sprawy fun-
damentalne, zarówno dla rachunkowości, jak i stanowiącej jej część sprawozdaw-
czości finansowej . Z  tego powodu ustawa wymaga stosowania części zawartych 
w niej przepisów, także przez te jednostki, które sporządzają sprawozdania finan-
sowe zgodnie z MSSF . Ustawodawca wskazał w art . 2 ust . 3 ustawy, że podmioty, 
które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, stosują przepisy usta-
wy (oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze) w zakresie nieuregulo-
wanym przez MSSF . Standardy międzynarodowe nie regulują zaś następujących 
zagadnień unormowanych w ustawie:

a . prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym treści dowodów księgowych (roz-
dział 2),

b . inwentaryzacji (rozdział 3),
c . sporządzania sprawozdania z działalności (art . 49),
d . sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej (rozdział 6a),
e . badania i ogłaszania sprawozdań finansowych (rozdział 7),
f . ochrony danych rachunkowości (rozdział 8),
g . usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (rozdział 8a),
h . odpowiedzialności karnej za nierzetelność ksiąg rachunkowych i sprawo-

zdań finansowych oraz innych wykroczeń w sferze rachunkowości (roz-
dział 9)17 .

16 P . Kabalski, MSSF a ustawa o rachunkowości…, dz . cyt ., s . 19 .
17 Tamże .
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Podsumowując: jednostki polskie, zarówno sporządzające sprawozdanie finan-
sowe w myśl MSSF, jak i sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą, zobowiązane 
są prowadzić księgi rachunkowe (w tym przeprowadzać inwentaryzacje), sporzą-
dzać sprawozdanie z  działalności, poddawać sprawozdania finansowe badaniu, 
udostępniać je oraz chronić dane rachunkowości zgodnie z regulacjami polskiego 
prawa bilansowego18 .

4. Nadrzędne zasady rachunkowości według MSSF

Wszystkie kluczowe kwestie stanowiące rdzeń sprawozdawczości finansowej 
sporządzanej na podstawie MSSF zostały rozstrzygnięte w Założeniach koncepcyj-
nych MSSF (ang . conceptual framework) . Główne cechy sprawozdania finansowe-
go określone zostały w MSR 1 .

Założenia koncepcyjne określają filozofię leżącą u podstaw przygotowywania 
i prezentacji sprawozdań finansowych . Nie mają jednak rangi MSSF i nie są nad-
rzędne w stosunku do żadnego MSSF . Status „zasad nadrzędnych” określony w za-
łożeniach koncepcyjnych różni się więc od zasad zawartych w ustawie, które są 
integralną częścią przepisów19 .

W Założeniach koncepcyjnych odróżniono założenia sprawozdawczości finan-
sowej (ang . assumptions) od cech jakościowych informacji finansowych (ang . qual-
itative characteristics)20 . Obecnie jedynym założeniem rachunkowości finansowej 
jest kontynuacja działalności . Dawniej drugim, obok kontynuacji działalności, 
fundamentem wymienionym w  założeniach koncepcyjnych była zasada memo-
riału . Obecnie zasady memoriału IASB nie traktuje już jako założenia . Wskazuje 
się na nią przy okazji definiowania celu sprawozdań finansowych w rozdziale 3 
nowych Założeń koncepcyjnych. Ponadto, podobnie jak założenie o  kontynuacji 
działalności, zasadę memoriału powtórzono w MSR 1 . Cechy jakościowe informa-
cji finansowych, których część zwykło się zaliczać do „zasad nadrzędnych”, wymie-
niono w nowym, trzecim rozdziale Założeń koncepcyjnych .

Cechy jakościowe są to, według IASB, atrybuty nadające użyteczność infor-
macji finansowej . Informacja jest zaś użyteczna, jeśli spełnia dwa warunki (cechy 
podstawowe):

1 . istotności (w polskim przekładzie: przydatności, ang . relevance),
2 . wierności prezentacji (ang . faithful representation)21 .

18 Tamże .
19 Tamże, s . 20 .
20 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Założenia koncepcyjne, 
s . A28 .
21 P . Kabalski, MSSF a ustawa o rachunkowości…, dz . cyt ., s . 21 .
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Transakcja musi być istotna, aby celowe było informowanie o niej w sprawo-
zdaniu fi nansowym . W myśl Założeń koncepcyjnych informacja jest istotna, gdy 
czyni różnicę w decyzjach podejmowanych przez użytkowników sprawozdań fi -
nansowych . Informacja dotycząca jakiegoś zjawiska gospodarczego wpływa zaś 
na decyzje użytkowników wtedy, gdy ma wartość prognostyczną lub wartość po-
twierdzającą (albo i jedną, i drugą), tj . może być wykorzystana do przewidywania 
przyszłych wyników lub dostarcza wiedzy na temat poprzednich ocen – potwier-
dzając je lub zmieniając22 .

Z kolei wierna prezentacja ma miejsce wtedy, gdy odzwierciedlenie transakcji 
i zdarzeń gospodarczych jest kompletne, neutralne (wolne od stronniczości) oraz 
pozbawione błędów (znaczących) . Wiernie odzwierciedlająca rzeczywistość infor-
macja fi nansowa powinna przedstawiać treść ekonomiczną transakcji, która nie 
zawsze jest taka sama, jak jej postać prawna23 .

Uzupełnieniem cech fundamentalnych informacji fi nansowej są cechy wzbo-
gacające użyteczność informacji fi nansowej (dodatkowe, ang . enhancing) . Po-
zwalają one na odróżnienie informacji bardziej użytecznej od mniej użytecznej 
(innymi słowy powodują, że informacja istotna i wiernie odzwierciedlająca rze-
czywistość ma większą użyteczność) . Wyróżniono ponadto cztery cechy wzboga-
cające: porównywalność (ang . comparability), sprawdzalność (ang . verifi ability), 
terminowość (ang . timeliness) i zrozumiałość (ang . understandability) . Grafi czną 
prezentację cech jakościowych informacji fi nansowych przedstawia rysunek nr 2 .

Rysunek 2. Cechy jakościowe informacji fi nansowych

Źródło: opracowanie własne .

22 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Założenia koncepcyjne, 
pkt CJ 8-9, s . A37 .
23 P . Kabalski, MSSF a ustawa o rachunkowości…, dz . cyt ., s . 21 .
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Warto dodać, że punktem wyjścia Założeń koncepcyjnych jest wskazanie celu 
sprawozdań finansowych . Pozostałe aspekty (główne założenia, cechy jakościowe 
informacji, podstawowe definicje itp .) logicznie wynikają z  realizacji tego celu . 
W myśl Założeń koncepcyjnych MSSF celem sprawozdawczości finansowej ogól-
nego przeznaczenia jest dostarczenie informacji finansowych na temat jednostki 
sprawozdawczej, które są użyteczne dla inwestorów, pożyczkodawców i innych do-
starczycieli kapitału przy podejmowaniu decyzji o przekazaniu zasobów jednostce . 
Decyzje te dotyczą kupna, sprzedaży lub utrzymywania instrumentów kapitało-
wych i dłużnych oraz udzielenia i spłaty pożyczek lub innych form kredytowania . 
Sprawozdawczość w myśl MSSF jest więc wyraźnie nastawiona na rynek kapitało-
wy, co nie oznacza, że sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF nie 
przydadzą się także innym interesariuszom24 . Ewidentna jest spójność regulacji 
w zakresie celu sprawozdań finansowych w założeniach koncepcyjnych i MSR 1 .

1) Założenie kontynuacji działalności − MSR 1 wymaga ujawnienia wszel-
kich istotnych czynników niepewności zagrażających kontynuacji działalno-
ści jednostki, których jej kierownictwo jest świadome . Odmiennie niż ustawa 
(art . 29) MSSF nie określają, jakie podejście należy zastosować do sporządzanych 
przy takim założeniu sprawozdań finansowych, przyjętą zasadę należy natomiast 
ujawnić25 .

2) Zasada memoriału – MSR1 stwierdza26, że sprawozdania finansowe z wy-
jątkiem rachunku przepływów pieniężnych sporządza się zgodnie z  zasadą me-
moriału . W wyniku zastosowania podejścia memoriałowego składniki aktywów, 
zobowiązań, dochodów i kosztów mogą być wykazane tylko wtedy, gdy spełniają 
kryteria odpowiednich definicji oraz warunki ujęcia określone w Założeniach kon-
cepcyjnych .

3) Istotność i agregowanie − każda istotna grupa aktywów, zobowiązań, ka-
pitału własnego, przychodów i kosztów różniąca się charakterem lub funkcją od 
innych grup powinna być prezentowana w sprawozdaniu finansowym odrębnie . 
Ten wymóg wiąże się ze wspomnianym wyżej nieustaleniem wzorcowej postaci 
sprawozdań finansowych . Oznacza on, że oprócz pozycji wymienionych w listach 
elementów wymagających odrębnej prezentacji (odpowiednio w bilansie, sprawo-
zdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale oraz informacji 
dodatkowej), osobno przedstawia się wszystkie te składniki (lub grupy podobnych 
składników), które „ważą” . Te zaś, które nie są istotne, są łączone (agregowane) 
z  podobnymi składnikami . MSSF nie zawierają progów istotności (ani procen-
towych, ani tym bardziej kwotowych) . Jednostka musi sama je określić, kierując 
się zdrowym rozsądkiem i  mając na uwadze jakość informacji prezentowanych 
w sprawozdaniu finansowym (Istotność, o której w tym miejscu mowa, dotyczy 

24 P . Kabalski, MSSF a ustawa o rachunkowości…, dz . cyt ., s . 21 .
25 MSR 1, § 25 .
26 MSR 1, § 26 .
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odrębnej lub zagregowanej prezentacji składników aktywów, kapitałów własnych, 
przychodów i kosztów w sprawozdaniach finansowych . Czym innym jest wspomi-
nana wcześniej możliwość niestosowania postanowień MSSF do transakcji i zda-
rzeń nieistotnych)27 .

4) Zakaz kompensowania (saldowania) −MSR 1 nie zezwala na kompenso-
wanie aktywów ze zobowiązaniami, chyba że jest to wymagane lub dopuszczane 
przez jakiś MSSF28 . Jednocześnie standard wyjaśnia, że nie jest kompensowaniem 
pomniejszanie wartości księgowej aktywów o odpisy aktualizujące . W przypad-
ku rachunku zysków i strat (sprawozdania z całkowitych dochodów) bezwzględ-
nie nie można kompensować przychodów i  kosztów działalności podstawowej . 
Dopuszczalne jest natomiast np . skompensowanie dochodu ze sprzedaży środka 
trwałego z  jego wartością księgową netto . Można również kompensować zyski 
ze stratami z  tytułu wielu podobnych transakcji (np . dodatnie różnice kursowe 
z ujemnymi) pod warunkiem, że te zyski i  straty nie są istotne29 . Z powyższego 
wnioskować można, że kompensowanie dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie 
pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej, jako że zwyczajowo 
zawierają one odzwierciedlenie mniej istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i fi-
nansowej transakcji i zdarzeń .

5) Porównywalność i ciągłość prezentacji − MSR 1 wyjaśnia, jak zapewnić 
porównywalność sprawozdań finansowych jednostki w czasie . Dla każdej pozycji 
sprawozdania finansowego należy przedstawić kwotę za poprzedni okres sprawo-
zdawczy . Wymóg prezentacji informacji porównawczych dotyczy także informacji 
opisowych . Sposób prezentacji i klasyfikacji składników w sprawozdaniach finan-
sowych powinien być taki sam w kolejnych okresach sprawozdawczych, chyba że 
zmiana jest wymagana przez MSSF lub wynika ze zmiany charakteru działalności 
i  transakcji dokonywanych przez jednostkę . W przypadku zmiany sposobu pre-
zentacji sprawozdania finansowego należy zapewnić porównywalność informacji 
dotyczących okresu poprzedniego . Podkreślmy, że ciągłość dotyczy tutaj prezen-
tacji i klasyfikacji składników w sprawozdaniu finansowym, a nie zasad (polityki) 
rachunkowości30 .

Rozpatrując temat „zasad nadrzędnych” MSSF, trzeba też wspomnieć o tym, 
że jeżeli (w wyjątkowo rzadkich przypadkach) kierownictwo jednostki uzna, że 
zastosowanie jakiegoś wymogu MSSF będzie na tyle błędne, iż doprowadzi do 
niezgodności z celem sprawozdań finansowych określonym w Założeniach kon-
cepcyjnych, a  odpowiednie regulacje zabraniają odstąpienia od stosowania tego 
wymogu, to jednostka powinna w  największym możliwym stopniu ograniczyć 
ryzyko wprowadzenia użytkownika w błąd . W tym celu wyjaśnia ona w prezen-

27 P . Kabalski, MSSF a ustawa o rachunkowości…, dz . cyt ., s . 22 .
28 MSR 1, § 32-35 .
29 P . Kabalski, MSSF a ustawa o rachunkowości…, dz . cyt ., s . 18 .
30 Tamże, s . 22 .
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towanym sprawozdaniu finansowym, o który wymóg chodzi, dlaczego może on 
wprowadzić w  błąd oraz pokazuje korekty wszystkich składników sprawozda-
nia finansowego, które byłyby niezbędne do zapewniania wiernej prezentacji31 . 
Twórcy MSSF przyjmują tym samym, że mimo poddania MSSF wszechstronnej 
procedurze uzgodnień, w pewnych szczególnych przypadkach mogą się one nie 
sprawdzać, a zastosowanie zalecanego przez nie rozwiązania spowoduje, że ujęcie 
transakcji w  jednostce nie odzwierciedli wiernie rzeczywistości . Takie podejście 
jest wyrazem otwartości autorów MSSF, a to wśród prawodawców postawa raczej 
wyjątkowa .

Podsumowując, można przyjąć, że MSSF mówią: „Stosuj wszystkie postano-
wienia wszystkich standardów (chyba że dana transakcja nie jest istotna), ale jeżeli 
uważasz, iż zastosowanie jakiegoś wymogu w przypadku twojej jednostki spowo-
duje, że informacja nie będzie wiernie odzwierciedlać rzeczywistości (i przez to 
może wprowadzić w błąd użytkowników sprawozdań finansowych), to powinieneś 
zwrócić na to uwagę, wskazując błędność rozwiązania, przedstawiając zagrożenia, 
jakie niesie oraz określając jego wpływ na wielkości wykazywane w sprawozdaniu 
finansowym” . Twórcy MSSF nie chcą zatem, aby ich postanowienia były stosowane 
automatycznie i bezmyślnie . Oczekują krytycznego namysłu . Jest to inna filozofia 
niż ta, do której jesteśmy na kontynencie europejskim przyzwyczajeni32 .

Zakończenie

Sprawozdanie finansowe stanowi uporządkowane przedstawienie sytuacji fi-
nansowej i efektywności finansowej jednostki . Celem sprawozdania finansowego 
jest dostarczanie informacji na temat sytuacji finansowej, efektywności finanso-
wej i przepływów pieniężnych jednostki, które są użyteczne dla szerokiego kręgu 
użytkowników przy podejmowaniu przez nich decyzji gospodarczych . Ponadto 
sprawozdanie finansowe przedstawia rezultaty staranności w  zarządzaniu przez 
kierownictwo powierzonymi mu zasobami33 .

Podmioty, które z mocy ustawy mogą stosować MSSF, lecz ich grupa kapitało-
wa tego nie wymaga, powinny zastanowić się nad tym, jakie korzyści i niedogod-
ności wiążą się z przejściem na MSSF . Do tych pierwszych zaliczyć można unik-
nięcie prowadzenia dwóch równoległych rachunkowości (jednej według ustawy, 
a drugiej umożliwiającej przygotowanie dla spółki-matki danych przekształconych 
na reguły MSSF do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego)34 . 

31 MSR 1, § 23 .
32 P . Kabalski, MSSF a ustawa o rachunkowości…, dz . cyt ., s . 22 .
33 MSR 1, § 9 .
34 P . Kabalski, MSSF a ustawa o rachunkowości…, dz . cyt ., s . 17 .
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Niewątpliwie stosowanie wymogów sprawozdawczości finansowej określonych 
w  MSSF przynosi korzyści w  postaci zwiększenia wiarygodności przedsiębior-
stwa, wzrostu jakości informacji i  sporządzanych sprawozdań finansowych oraz 
porównywalności danych finansowych . Ponadto argumentem przemawiającym 
za dobrowolnym przyjęciem MSSF może być to, że użytkownicy sprawozdań fi-
nansowych będą postrzegać sprawozdania sporządzone na podstawie standardów 
międzynarodowych jako bardziej użyteczne .

Główna niedogodność wynika z faktu, że stosowanie MSSF jest niewątpliwie 
bardziej złożone niż ustawy i powoduje jeszcze więcej różnic w stosunku do prze-
pisów o  podatku dochodowym i  VAT niż w  przypadku stosowania ustawy . Po-
dejmując decyzję o prezentacji sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF, należy 
mieć również świadomość licznych kosztów, takich jak: szkolenia pracowników 
w zakresie znajomości MSSF, zatrudniania wysoko kwalifikowanych księgowych 
(dotyczy głównie małych przedsiębiorstw), zmiany lub gruntownej modyfikacji 
informatycznych systemów finansowo-księgowych, wzrostu cen usług księgowych 
(w  przypadku korzystania z  organizacji usługowej, np . biura rachunkowego), 
prowadzenia podwójnej sprawozdawczości – podatkowej i rachunkowej zgodnej 
z MSSF .

Podsumowując, jeżeli jednostka może stosować MSSF, ale nie musi (z mocy 
ustawy bądź nakazu spółki macierzystej), a ma taką możliwość, to jej zarząd i księ-
gowy powinni dobrze przemyśleć decyzję o przyjęciu MSSF, ważąc wszystkie wy-
nikające z tego korzyści i utrudnienia .
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Rozdział 5.

Sprawozdawczość finansowa według ustawy  
o statystyce publicznej *

Wstęp

System statystyki publicznej jest jednym z ogólnokrajowych systemów infor-
macyjnych państwa i gwarantuje dostęp do informacji, które można porównywać 
w układzie przestrzennym i czasowym . Jego podstawowym zadaniem jest zapew-
nienie bezpieczeństwa informacyjnego społeczeństwa, gospodarki i państwa .

Sprawozdawczość finansowa w statystyce publicznej obejmuje wszystkie sek-
tory gospodarki bez względu na formę własności i organizacyjno-prawną . Spra-
wozdania finansowe na temat sytuacji majątkowej, finansowej i osiągniętych wy-
nikach są składane zarówno przez przedsiębiorstwa państwowe, jak i prywatne, 
spółki akcyjne, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, szkoły, 
uczelnie i instytucje kultury .

Włączenie sprawozdawczości finansowej do badań statystyki publicznej umoż-
liwia wiarygodne porównania i interpretacje sytuacji majątkowej i osiąganych wy-
ników przedsiębiorstw zarówno z różnych sektorów gospodarki, jak i w skali re-
gionalnej oraz całego państwa .

Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie:
• obowiązków sprawozdawczych podmiotów gospodarki narodowej wobec 

urzędu statystycznego według ustawy o statystyce publicznej,
• wybranych rodzajów sprawozdań finansowych w  statystyce publicznej 

zgodnie ze stanem prawnym w 2015 roku .
Opisując finansową sprawozdawczość statystyczną jako główne źródło in-

formacji, wykorzystano ustawę o statystyce publicznej, program badań statystyki 
publicznej na 2015 rok, rozporządzenie w  sprawie wzorów formularzy sprawo-
zdawczych, strony internetowe urzędów statystycznych oraz akty prawne i pozycje 
literaturowe dotyczące sprawozdawczości finansowej w przedsiębiorstwie .

Zebrany materiał został opracowany z użyciem metody analizy opisowej . Ze 
względu na niewielką objętość opracowania autor przedstawił wybrane aspekty 

* Dr Robert Pankiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, robert .pankiewicz@kul .
lublin .pl .
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statystycznej sprawozdawczości finansowej, które uznał za najważniejsze z punktu 
widzenia podjętego tematu .

1. Sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie

Sprawozdawczość jest źródłem informacji o sytuacji gospodarczej danej jed-
nostki, niezależnie od jej zakresu i rodzaju . Zasady i sposób prezentowania danych 
sprawozdawczych powinien uwzględniać potrzeby informacyjne zewnętrznych 
i wewnętrznych odbiorców sprawozdań .

Sprawozdawczość w  przedsiębiorstwie można klasyfikować według różnych 
kryteriów, wśród których wymienić można1:

• zakres przedmiotowy,
• zakres podmiotowy,
• częstotliwość,
• rodzaj odbiorców,
• obowiązek sporządzania,
• stopień zagregowania danych .
Zakres przedmiotowy sprawozdawczości wiąże się z  rodzajem prowadzonej 

ewidencji o  stanie posiadanych zasobów majątkowo-kapitałowych i  uzyskanych 
wynikach działalności . Zgodnie z tym kryterium można wyróżnić sprawozdania 
rzeczowe i finansowe . Sprawozdania rzeczowe zawierają dane liczbowe wyrażone 
w jednostkach naturalnych lub umownych . Sprawozdania finansowe zawierają in-
formacje pochodzące z systemu ewidencyjnego rachunkowości, które wyrażone są 
w mierniku pieniężnym .

Zakres podmiotowy sprawozdawczości wynika ze struktury organizacyjnej 
i powiązań kapitałowych danego przedsiębiorstwa z innymi . Możemy tu wyróżnić 
sprawozdania: jednostkowe dotyczące pojedynczej jednostki; zbiorcze dotyczące 
grupy jednostek i skonsolidowane dotyczące grupy kapitałowej .

Częstotliwość sporządzania sprawozdań wynika z potrzeb informacyjnych róż-
nych ich odbiorców . Możemy tu wyróżnić sprawozdania: operatywne sporządzane 
codziennie, co tydzień; okresowe sporządzane systematycznie na koniec miesiąca, 
kwartału, roku; doraźne sporządzane doraźnie dla określonych celów odbiorcy .

Ze względu na rodzaj odbiorców sprawozdania możemy podzielić na ze-
wnętrzne, ujmujące informacje w  sformalizowanych zestawieniach i  tablicach 
określonych przez odpowiednie uregulowania prawne − ustawę o rachunkowości, 
ustawę o statystyce państwowej; oraz wewnętrzne, sporządzane według ujęć uży-
tecznych dla zarządu lub odpowiednich komórek organizacyjnych .

Przyjmując za kryterium podziału sprawozdań obowiązek ich sporządzania, 
możemy wymienić sprawozdania obligatoryjne sporządzane z  mocy odpowied-

1 T . Siudek, Analiza finansowa podmiotów gospodarczych, SGGW, Warszawa 2004, s . 12 .
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nich przepisów prawa: ustaw, rozporządzeń i zarządzeń; oraz sprawozdania fakul-
tatywne sporządzane dobrowolnie, wynikające z wewnętrznych potrzeb informa-
cyjnych jednostki .

Ze względu na stopień zagregowania danych możemy wyróżnić sprawozda-
nia: syntetyczne, ujmujące pogrupowane ogólne informacje o całej jednostce i re-
alizowanych w niej procesach, oraz analityczne (odpowiednio uszczegółowione), 
zawierające informacje o wybranym problemie lub rodzaju działalności jednostki . 
Z  punktu widzenia przydatności sprawozdań do analizy działalności jednostek 
gospodarczych największe znaczenie ma ich podział na sprawozdania finansowe 
i rzeczowe .

Sprawozdania finansowe sporządzane są na podstawie ewidencji księgowej 
i kalkulacji . Celem sporządzania sprawozdania finansowego o ogólnym przezna-
czeniu jest: „Dostarczanie informacji na temat sytuacji finansowej, finansowych 
wyników działalności i przepływów środków pieniężnych, które są użyteczne dla 
szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu przez nich decyzji gospo-
darczych . Aby zrealizować ten cel, sprawozdanie finansowe dostarcza informacji 
o  aktywach, zobowiązaniach, kapitale własnym, przychodach i  kosztach łącznie 
z zyskami i stratami, pozostałych zmianach w kapitale własnym, oraz przepływach 
środków pieniężnych”2 . Użytkownikami informacji zawartych w  sprawozdaniu 
finansowym są: inwestorzy, pożyczkodawcy, dostawcy, rządy i  ich agendy (US, 
GUS) pracownicy, a także zarząd jednostki .

Sprawozdawczość finansowa jest integralną częścią systemu rachunkowości, 
a samo sprawozdanie finansowe jest produktem finalnym procesu transformacji 
danych w  tym systemie3 . Sprawozdanie finansowe to usystematyzowany zbiór 
wybranych z ksiąg rachunkowych danych liczbowych o działalności gospodarczej 
i jej wynikach oraz o sytuacji finansowej jednostki gospodarującej4 .

Przedsiębiorstwa działające na terenie Polski zobowiązane są do sporządzania 
i przekazywania obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej na podstawie regu-
lacji prawnych zawartych między innymi w poniższych aktach prawnych:

• ustawa o rachunkowości5,
• ustawa o statystyce publicznej6,

2 Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1„Prezentacja sprawozdań finansowych”, § 7 .
3 T . Cebrowska (red .), Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa 2010, s . 641; A . Ja-
ruga (red .), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) a ustawa o ra-
chunkowości – podobieństwa i różnice, wydanie drugie rozszerzone i zaktualizowane, Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce, Warszawa 2005, s . 27 .
4 G . Świderska, W . Więcław (red .), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa 2006, 
s . 5-7 .
5 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . 
zmianami), rozdział 5: Sprawozdania finansowe jednostki .
6 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r . o statystyce publicznej (Dz .U . 2012, poz . 591 z późn . zmiana-
mi), rozdział 4: Obowiązki statystyczne i dostęp do danych .
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• rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okre-
sowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych7 .

Każdy z tych aktów prawnych określa:
• kto jest zobowiązany do sporządzania i składania sprawozdań finansowych,
• co składa się na sprawozdanie finansowe danego podmiotu i w jakim ukła-

dzie prezentowane są dane finansowe,
• w jakich terminach i formie przekazywane są dane finansowe .
To, czy dany podmiot gospodarczy zobowiązany jest do składania sprawozdań 

finansowych i z jaką częstotliwością, zależy między innymi od liczby zatrudnio-
nych osób, wartości posiadanych aktywów lub wysokości uzyskanych przychodów .

2. Podstawy prawne i wymogi sprawozdawcze w statystyce publicznej

Podstawowym aktem prawnym regulującym obowiązki statystyczne i dostęp 
do danych podmiotów gospodarki narodowej jest ustawa o statystyce publicznej . 
Statystyka publiczna jest systemem zbierania danych statystycznych, które są od-
powiednio gromadzone, przechowywane, opracowywane oraz ogłaszane i  udo-
stępniane jako oficjalne dane statystyczne8 .

Obowiązki sprawozdawcze wobec urzędu statystycznego dotyczą wszystkich 
podmiotów gospodarki narodowej: osób prawnych, jednostek organizacyjnych 
mniemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działal-
ność gospodarczą . Zgodnie z art . 30 ust . 1 ustawy o statystyce publicznej podmioty 
gospodarki narodowej są obowiązane m .in . do:

• posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego pod-
miotów gospodarki narodowej, tzw . nr REGON, którym posługują się przy 
przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych;

• przekazywania nieodpłatnie jednorazowo, systematycznie lub okresowo 
informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności 
i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych 
określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki pub-
licznej na dany rok .

Program badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok ustala Rada 
Ministrów poprzez rozporządzenie, określając dla każdego badania9:

7 Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 19 lutego 2009  r . w  sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem człon-
kowskim (Dz .U . 2009, nr 33, poz . 259), rozdział 2: Raporty bieżące; rozdział 4: Raporty okresowe .
8 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r . o statystyce publicznej…, dz . cyt ., art . 2 ust . 1 .
9 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r . w sprawie programu ba-
dań statystyki publicznej na 2015 rok (Dz .U . 2014, poz . 1330) oraz ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r . 
o statystyce publicznej…, dz . cyt ., art . 18 ust . 1 .
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• temat i organ prowadzący badania,
• rodzaj badania,
• zakres podmiotowy i  przedmiotowy oraz źródła zbierania danych staty-

stycznych,
• formy, częstotliwość, terminy i miejsce przekazywania danych statystycznych,
• rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i  terminy ich 

udostępniania,
• koszty i sposób ich finansowania .
Tematy badawcze dotyczą między innymi: środowiska, samorządu terytorial-

nego, osób zamieszkujących w kraju, warunków życia ludności, edukacji, kultu-
ry, zdrowia, poszczególnych sektorów działalności w gospodarce narodowej – co 
jest produkowane w fabrykach i wydobywane z ziemi, wyników przedsiębiorstw 
niefinansowych, rynku finansowego, cen, finansów publicznych, majątku trwałego 
i inwestycji oraz rachunków narodowych .

Zakres podmiotowy określa podmioty, które są zobowiązane przekazywać 
dane statystyczne . Badania statystyczne statystyki publicznej mogą być prowa-
dzone jako badania pełne obejmujące całą zbiorowość – wszystkie podmioty np . 
spisy powszechne albo jako badania reprezentacyjne na wylosowanej lub dobranej 
celowo próbie danej zbiorowości . Badania statystyczne podmiotów mogą być pro-
wadzone na zasadzie obowiązku albo udziału dobrowolnego .

Zakres przedmiotowy zależy od celu badania i polega na pozyskaniu odpo-
wiednich danych . Źródła danych obejmują odpowiednie formularze sprawozdaw-
cze GUS oraz wtórne dane z systemów informacyjnych różnych ministerstw, agend 
rządowych, instytutów badawczych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i  innych 
państwowych jednostek .

Wzory formularzy sprawozdawczych wraz z objaśnieniami określane są co-
rocznie w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów . W 2015 roku obowiązuje 180 
wzorów formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych do badań statystycz-
nych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej prowa-
dzonych przez GUS . Charakterystyczną cechą sprawozdań statystycznych jest ich 
specyficzne nazewnictwo składające się z literowo-cyfrowych symboli oraz nazwy 
rozwiniętej zawierającej zakres przedmiotowy .

Częstotliwość badań zależy między innymi od ilości zatrudnionych osób, for-
my organizacyjno-prawnej albo rodzaju prowadzonej działalności . Poszczególne 
formularze przekazuje się10:

• raz w miesiącu, np: DG-1, AK-P, B-06, C-01, KT-1, P-02;
• raz na kwartał, np: F-01/I-01 − gdy liczba pracujących jest większa lub rów-

na 50 osób pracujących, B-05, C-06, RF-01, RF-02;
• dwa razy w roku np: F-01/I-01 − gdy liczba pracujących wynosi od 10 do 

49 osób, TFI, AK-I/p, AK-R, ŁT-6, R-08;

10 Portal GUS: http://form .stat .gov .pl/formularze [data dostępu: 24 .08 .2015] .
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• raz w roku, z dokładną data złożenia formularza ustalaną każdego roku, np: 
F-02, F-03, FDF, IF, SP, SP-03, K-01, P-01, Z-06;

• raz na dwa lata, np: KFT-1, M-03, Z-12;
• incydentalnie – gdy wystąpi dane zjawisko, np: Z-KW wypadek, Z-KS strajk .
Od 2009 roku zmieniono sposób organizacji badań prowadzonych przez 

jednostki służb statystyki publicznej . Każdy z  szesnastu urzędów statystycznych 
realizuje badania z  określonego obszaru tematycznego . Dla przykładu badania 
dotyczące wyników przedsiębiorstw niefinansowych prowadzone są w  ośrodku 
warszawskim11, a badania dotyczące rynków finansowych w katowickim12 . Odpo-
wiednie formularze statystyczne wraz z danymi przekazywane są do poszczegól-
nych ośrodków drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy 
gromadzenia danych statystycznych GUS . Jedynie podmioty o liczbie osób pracu-
jących nie większej niż 5 mogą wybrać formę papierową po przesłaniu do urzędu 
statystycznego informacji o wyborze tej formy .

Rozdział 8 ustawy o statystyce publicznej zawiera przepisy karne w związku 
z naruszeniem tajemnicy statystycznej, przekazywaniem danych niezgodnych ze 
stanem faktycznym lub odmowy wykonania obowiązku statystycznego . Wskazane 
powyżej czyny stanowią przestępstwo, a przewidziane kary: grzywna i/lub pozba-
wienie wolności nakładane są przez sąd .

Wynikowe informacje statystyczne są ogłaszane w postaci komunikatów, ra-
portów i  roczników statystycznych zarówno dla poszczególnych regionów, jak 
i całego kraju oraz dla poszczególnych sektorów działalności i dla całej gospodarki 
narodowej .

System informacji statystycznej można podzielić na dwa bloki tematyczne, 
które dotyczą statystyki społecznej i statystyki gospodarczej . Statystyka społeczna 
gromadzi i  udostępnia informacje na temat mieszkańców naszego kraju, rynku 
pracy i wynagrodzenia, warunków naszego życia, edukacji, kultury, sportu i rekre-
acji, ochrony zdrowia, działalności naukowo-badawczej . Statystyka gospodarcza 
zajmuje się m .in . rolnictwem, budownictwem, przemysłem, transportem, finansa-
mi, handlem, gospodarką komunalną i mieszkaniową .

3. Wybrane rodzaje sprawozdań finansowych w statystyce publicznej

Każdy formularz sprawozdawczy ma określoną nazwę, symbol i częstotliwość 
składania . W przypadku sprawozdań finansowych sprawozdawcze dane wartoś-
ciowe podaje się w  tysiącach złotych z  jednym miejscem po przecinku . Należy 

11 Portal GUS: http://warszawa .stat .gov .pl/osrodki/osrodek-statystyki-przedsiebiorstw-niefinan-
sowych/ [data dostępu: 24 .08 .2015] .
12 Portal GUS: http://katowice .stat .gov .pl/osrodki/osrodek-statystyki-rynku-finansowego/ [data 
dostępu: 24 .08 .2015] .
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podkreślić, że dany podmiot badania statystycznego wypełnia tylko wybrane, a nie 
wszystkie sprawozdania finansowe, których łącznie jest około dwudziestu .

Na sprawozdawczość finansową podmiotów13 objętych obowiązkiem sprawo-
zdawczym w statystyce publicznej składają się m .in . formularze o następujących sym-
bolach14: DG-1, F-01/I-01, F-02, F-03, FDF, I-01, IF, RF-01, RF-02, SP, SP-3 oraz TFI .

DG-1− Meldunek o działalności gospodarczej jest składany raz w miesiącu do 
5 . dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni . Formularz 
ten jest wypełniany przez osoby prawne i jednostki organizacyjne mniemające oso-
bowości prawnej oraz osoby fizyczne zatrudniające 10 osób i więcej, prowadzące 
działalność gospodarczą zaklasyfikowaną do odpowiedniej sekcji PKD . Podmioty, 
w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, podlegają badaniu pełne-
mu . W podmiotach zatrudniających od 10 do 49 osób przeprowadza się badanie 
reprezentacyjne obowiązkowe dla 10% wylosowanych jednostek organizacyjnych . 
Sprawozdanie to składa się z trzech działów . Dział 1 . zawiera dane o podstawowej 
działalności gospodarczej, które dotyczą przede wszystkim:

1 . Przychodów netto uzyskiwanych ze sprzedaży:
• wyrobów i  usług własnej produkcji z  wyszczególnieniem działalności 

budowlano-montażowej,
• przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów .

2 . Pracujących w osobach i przeliczeniu na pełne etaty i ich faktycznego czasu 
pracy .

3 . Wynagrodzeń brutto wykazanych pracowników .
4 . Sprzedaży detalicznej i hurtowej (łącznie z podatkiem VAT) .
5 . Podatku akcyzowym od wyrobów własnych oraz od towarów i materiałów .
Pozostałe dwa działy zawierają dane uzupełniające dla jednostek przemysło-

wych oraz jednostek świadczących usługi transportowe .
F-01/I-01− Sprawozdanie o  przychodach, kosztach i  wyniku finansowym 

oraz o nakładach na środki trwałe, sporządzane jest przez jednostki zorganizowa-
ne w formie: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, 
przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorstw zagranicz-
nych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba 
pracujących wynosi 10 osób i więcej, a także prowadzą księgi rachunkowe . Spra-
wozdanie to przekazywane jest do urzędu statystycznego w dwóch terminach:

• raz na kwartał, do 20 dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym, 
gdy liczba pracujących jest większa lub równa 50 osób pracujących;

• dwa razy w roku, do 20 dnia po półroczu z danymi za I półrocze i do 10 lu-
tego z danymi za cały rok, gdy liczba pracujących wynosi od 10 do 49 osób .

13 Dokładny wykaz podmiotów gospodarczych, które są zobowiązane przesyłać sprawozdania, wynika 
z prowadzonej działalności gospodarczej zakwalifikowanej do PKD . Wykaz sekcji PKD z wyłączeniem 
działów i klas dla poszczególnych sprawozdań zawiera program badań statystyki publicznej na dany rok .
14 Portal GUS: http://form .stat .gov .pl/formularze [data dostępu: 24 .08 .2015] .
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Sprawozdanie to, jak wynika z nazwy, składa się z dwóch części, a pytania i ta-
bele w nim zawarte zajmują 8 stron . W pierwszej części przedstawione są przy-
chody, koszty i  wynik finansowy, jednak ze znacznie większą szczegółowością 
(68 wierszy) niż w ustawie o rachunkowości (48 wierszy) . Koszty działalności ope-
racyjnej przedstawione są w układzie rodzajowym i obejmują wraz ze szczegóło-
wym rozbiciem 17 wierszy . W części tej wykazywane są również wybrane pozycje 
aktywów trwałych i obrotowych − 16 wierszy oraz wybrane źródła finansowania 
majątku – 14 wierszy . W ustawie o rachunkowości pozycje bilansowe zajmują od-
powiednio − 75 i 50 wierszy . W części drugiej sprawozdania firmy informują o po-
niesionych nakładach na środki trwałe w rozbiciu na:

• środki trwałe w budowie rozpoczęte w okresie sprawozdawczym,
• nakłady na budowę, ulepszenie i  nabycie środków trwałych oraz nabycie 

wartości niematerialnych i prawnych .
Ostatni obszar w części dotyczącej nakładów na środki trwałe wypełniają le-

asingobiorcy i  leasingodawcy, informując o rodzaju umowy leasingowej (leasing 
finansowy lub operacyjny) i wartości środków trwałych przyjętych do odpłatnego 
użytkowania lub zakupionych z przeznaczeniem do oddania w leasing .

Oprócz przedsiębiorstw sprawozdanie F-01 sporządzane jest również przez 
szkoły i placówki oświatowe, szkoły wyższe i  instytucje kultury . Formularze dla 
tych jednostek uwzględniają specyfikę przychodów i kosztów tych jednostek . Czę-
stotliwość i terminy składania tych sprawozdań zależą od rodzaju jednostki orga-
nizacyjnej:

• F-01/o −Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół 
i  innych placówek oświatowych składane jest raz w  roku do 30 kwietnia 
z danymi za rok poprzedni .

• F-01/s − Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół 
wyższych składane jest również raz w roku, ale do 31 marca z danymi we-
dług stanu w dniu 31 grudnia roku poprzedniego .

• F-01/dk − Kwartalne sprawozdanie o  finansach instytucji kultury składane 
jest raz na kwartał do 30 dnia po danym kwartale z danymi od początku roku .

F-02− Statystyczne sprawozdanie finansowe jest kolejnym bardzo ważnym 
sprawozdaniem finansowym w  statystyce publicznej . Formularz ten składany 
jest raz w roku do 30 kwietnia z danymi za rok poprzedni . Sprawozdanie to jest 
obowiązkowe dla jednostek zorganizowanych w formie spółek handlowych, spó-
łek cywilnych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsię-
biorstw zagranicznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
oraz państwowych jednostek organizacyjnych, w których liczba pracujących wy-
nosi 10 osób i więcej oraz prowadzą działalność zaklasyfikowaną do wybranych 
sekcji PKD . Formularz ten jest obszerniejszy niż sprawozdanie F-01, gdyż zajmu-
je 10 stron tabel z różnymi danymi . W części pierwszej zawarte są podstawowe 
dane o aktywności przedsiębiorstwa . Część druga zawiera informacje o sytuacji 
gospodarczej firmy . Zawarte do wypełnienia tabele dotyczą formy prowadzenia 
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ewidencji księgowości, wybranych pozycji bilansu przedsiębiorstwa dotyczących 
aktywów i pasywów oraz szczegółowego rachunku zysków i strat, jak w sprawo-
zdaniu F-01 . Ostatnia tabela w tej części sprawozdania F-02 dotyczy otrzymanych 
dotacji do działalności podstawowej, w tym do produktów, kwoty podatku VAT 
podlegającego wpłacie do budżetu i do zwrotu, zatrudnienia, wydatków na spłatę 
zadłużenia (rat kapitałowych i odsetek) oraz podatku akcyzowego .

Sprawozdanie F-02/dk − Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 
sporządzane jest raz w roku do 31 marca z danymi za rok poprzedni, przez takie 
podmioty, jak: muzea, teatry, instytucje muzyczne z własnymi stałymi zespołami 
artystycznymi, domy i ośrodki kultury, galerie i salony sztuki, kina stałe i biblioteki 
publiczne . Formularz ten składa się z 8 stron i zawiera ogólne informacje o posia-
danym majątku i źródłach finansowania oraz rachunek zysków i strat uwzględnia-
jący specyfikę przychodów i kosztów tych jednostek .

F-03 − Sprawozdanie o  stanie i  ruchu środków trwałych składane jest raz 
w roku do 15 lutego z danymi za rok poprzedni . Formularz ten składa się z 5 stron 
i zawiera dane dotyczące środków trwałych: ich stanu na początek roku, likwida-
cji, sprzedaży oraz nabycia nowych i  używanych zgodnie z  KŚT . Kolejna tabela 
zawiera informacje o dotychczasowych odpisach amortyzacyjnych w posiadanych 
środkach trwałych zgodnie z grupami KŚT . Dział drugi tego sprawozdania zawiera 
informacje o źródłach finansowania nakładów na środki trwałe z podziałem na 
własne, budżetowe, kredyty i pożyczki, środki z zagranicy i inne źródła finansowa-
nia . Dział trzeci zawiera pytania dotyczące lokalizacji terytorialnej poniesionych 
nakładów w rozbiciu na województwa, powiaty i gminy .

FDF − Formularz działalności finansowej sporządzany jest raz w roku, 90 dni 
po zakończeniu roku z  danymi za rok poprzedni przez podmioty gospodarcze 
rynku finansowego . Sprawozdanie to zawiera łącznie 19 stron i składa się z:

• części ogólnej (zintegrowanej) − dotyczącej informacji ogólnych o przedsię-
biorstwie (dział I i dział II),

• części tematycznych:
1 . Część PK − dotycząca działalności przedsiębiorstw prowadzących dzia-

łalność pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających 
pożyczek ze środków własnych .

2 . Część FKT – dotycząca działalności faktoringowej .
3 . Część P-LS – dotycząca działalności leasingowej .

I-01 − Sprawozdanie o  nakładach na środki trwałe sporządzane jest raz na 
kwartał, do 20 dnia po kwartale z danymi od początku roku . Składa się ono z trzech 
działów, które dotyczą odpowiednio:

• nakładów na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie 
wartości niematerialnych i prawnych,

• środków trwałych w budowie – nowo rozpoczętych w okresie sprawozdaw-
czym,

• leasingu środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym .
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IF − Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych − jest sprawo-
zdaniem składanym raz w roku do 30 lipca z danymi za rok poprzedni . Formu-
larz ten składają przedsiębiorstwa niefinansowe, które wykazały w sprawozdaniu 
RF-01 obecność instrumentów finansowych po stronie aktywów lub pasywów 
oraz zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości . Sprawozdanie to zawiera 
14 stron i składa się z trzech działów . Dział pierwszy uwzględnia informacje ogól-
ne o statusie organizacyjnym przedsiębiorstwa: czy działa samodzielnie lub należy 
do grupy kapitałowej i jaki jest jej udział w tej grupie, czy jest spółką i czy akcje są 
notowane na GPW w Warszawie .

Dział drugi obejmuje wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przy-
pływów pieniężnych, sporządzanych na podstawie ustawy o  rachunkowości lub 
międzynarodowych standardów rachunkowości i  sprawozdawczości finansowej . 
Następne dane w tej części dotyczą eksportu i importu oraz struktury walutowej 
przychodów i kosztów . Kolejne tabele odnoszą się do wartości instrumentów fi-
nansowych i pochodnych oraz wyniku na inwestycjach w instrumenty finansowe .

Dział trzeci sprawozdania IF składa się z trzech części i dotyczy odpowiednio: 
relacji z bankami, relacji z ubezpieczycielami i windykacji należności .

RF-01 − Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finanso-
wych sporządzane jest raz na kwartał, do 30 dnia po kwartale z danymi na koniec 
kwartału, a za cały rok do 20 lutego roku następnego . Sprawozdanie to sporządza-
ją podmioty, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, prowadzące 
działalność zaklasyfikowaną według PKD do sekcji: B, C, D, E, F, G, H, K (z wy-
łączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji 
ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i  funduszy inwesty-
cyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N . Dane zawarte w tym 
formularzu dotyczą wartości posiadanych:

• aktywów finansowych – gotówki, depozytów, dłużnych papierów wartościo-
wych, instrumentów pochodnych, pożyczek oraz akcji i udziałów kapitałowych;

• pasywów finansowych – dłużnych papierów wartościowych, instrumentów 
pochodnych i opcji, kredytów i pożyczek oraz kapitałów własnych .

RF-02 − Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań sporządzane jest raz 
na kwartał, do 30 dnia po kwartale z danymi na koniec kwartału, a za cały rok do 
20 lutego roku następnego . Tabele z danymi w tym formularzu dotyczą:

• zobowiązania według tytułów dłużnych grup wierzycieli,
• należności oraz wybranych aktywów finansowych,
• poręczeń i gwarancji,
• zobowiązań z tytułu odsetek,
• struktury terminowej zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów war-

tościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek .
SP − Roczna ankieta przedsiębiorstwa sporządzana jest raz w  roku, do 

30 kwietnia za rok poprzedni . Formularz ten jest obowiązkowy dla jednostek or-
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ganizacyjnych, w  których liczba pracujących wynosi 10 osób i  więcej oraz pro-
wadzą działalność zaklasyfikowaną do wybranych sekcji PKD . Sprawozdanie to 
zawiera 22 strony, lecz część danych wypełniają jednostki, które zatrudniają ponad 
100 osób . Formularz ten zawiera dane dotyczące:

• ogólnych informacji o przedsiębiorstwie,
• przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w rozbi-

ciu na rodzaje prowadzonej działalności według PKD,
• bilansu i rachunku zysków i strat,
• wartości brutto środków trwałych oraz nakładów na ich budowę, zakup 

i ulepszenie,
• odpisów amortyzacyjnych,
• leasingu finansowego,
• źródeł finansowania poniesionych nakładów,
• nakładów na środki trwałe według kierunków inwestowania i miejsca ich 

lokalizacji,
• podstawowych danych o jednostkach lokalnych,
• danych w zakresie działalności handlowej z uwzględnieniem źródła zakupu 

towarów w handlu i podziału przychodów na klientów w handlu .
SP-3 − Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw − sporzą-

dzane jest raz w roku, do 15 marca za rok poprzedni . Formularz ten jest obowiąz-
kowy dla 4% podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących wynosi do 
9 osób . Formularz ten składa się z pięciu działów, które dotyczą:

• liczby pracujących osób i ich wynagrodzeń,
• wartości brutto środków trwałych oraz nakładów na ich budowę, zakup 

i ulepszenie,
• podatku dochodowego od prowadzonej działalności gospodarczej oraz po-

datku VAT należnego i naliczonego ogółem,
• przychodów i kosztów z całokształtu działalności,
• wartości zapasów na początek i koniec roku,
• specjalistycznych danych dotyczących działalności handlowej, gastrono-

micznej, transportu osób i ochrony zdrowia .
TFI − Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyj-

nych − sporządzane jest raz na pół roku: 30 dni po zakończeniu I półrocza, 90 dni 
po zakończeniu II półrocza z  danymi za rok poprzedni . Formularz ten zawiera 
specjalistyczne dla funduszy inwestycyjnych dane bilansowe dotyczące aktywów 
i pasywów z odpowiednim uzupełnieniem oraz rachunek zysków i strat .

Zakończenie

Obowiązek składania sprawozdań statystycznych nie jest entuzjastycznie 
przyjmowany przez przedsiębiorców . Jeżeli dana firma zostanie wylosowana do 
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badań statystycznych statystyki państwowej i musi sporządzać sprawozdania co 
miesiąc lub co kwartał, to jest dla niej sporym obciążeniem . Na pracochłonność 
i czasochłonność sprawozdawczości dla instytucji publicznych narzekają szczegól-
nie mali przedsiębiorcy .

Z rozmów i pism otrzymanych od urzędów statystycznych wynika, że w 2014 
roku w przypadku formularza F-01 objętych obowiązkiem sprawozdawczym zo-
stało 64 661 podmiotów gospodarki narodowej, a sprawozdanie przysłało 50 121 
podmiotów, co stanowi 77,5% zobligowanych i wylosowanych . Znacznie większy 
zwrot miało sprawozdanie DG-1, którego obowiązkiem wypełnienia objęto 32 248 
podmiotów, a zwrot uzyskano od 30 567 firm, co stanowi prawie 95% badanych .

Urzędy statystyczne w  celu zmniejszenia obciążeń sprawozdawczych dla 
przedsiębiorców powinny szerzej wykorzystywać rejestry informacyjne źródeł ad-
ministracyjnych prowadzone np . przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Naro-
dowy Fundusz Zdrowia, urzędy skarbowe czy Ministerstwo Finansów .

Wprowadzenie specjalizacji urzędów statystycznych i przypisanie im realiza-
cji badania z określonego obszaru tematycznego z jednej strony doprowadziło do 
gromadzenia konkretnych raportów w jednym miejscu i tam dokonywania kom-
pleksowej analizy danych, a z drugiej zwielokrotniło przekazywanie tych samych 
danych . Wiele pytań dotyczących sytuacji majątkowej i  finansowej zawartych 
w sprawozdawczości na potrzeby statystyki państwowej powtarza się w różnych 
raportach, co zwiększa ich objętość nawet do ponad dwudziestu stron .

Sprawozdania finansowe sporządzane na potrzeby Głównego Urzędu Staty-
stycznego informują przede wszystkim o trendach występujących w działalności 
gospodarczej przedsiębiorstw dotyczących przychodów, kosztów, inwestycji, po-
siadanych aktywów i źródeł ich finansowania, zmianach w zatrudnieniu i płacach . 
Informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych są podstawą do prowadzenia 
analiz gospodarczych .

Dane dostarczane przez służby statystyki publicznej umożliwiają organom 
państwa lub jednostkom samorządu terytorialnego podejmować określone de-
cyzje dotyczące polityki społecznej, gospodarki, zmian prawnych itd . Dla przed-
siębiorców dane statystyczne są źródłem informacji o koniunkturze gospodarczej 
w regionie, kraju lub na rynkach zagranicznych .
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Rozdział 6.

Zasady odpowiedzialności za rzetelność danych   
prezentowanych w sprawozdaniu finansowym*

Wstęp

Odpowiedzialność z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych w Polsce może 
mieć podwójny charakter . Z  jednej strony księgi rachunkowe należy prowadzić 
zgodnie z ustawą o rachunkowości1, która ustanawia charakter odpowiedzialności 
z tytułu prowadzenia ksiąg niezgodnie z tą ustawą, z drugiej – zapisy w księgach 
rachunkowych pełnią funkcję fiskalną, służą bowiem ustaleniu podstawy opo-
datkowania . Odpowiedzialność spoczywa zatem na podatniku z tytułu ustalenia 
podstawy i  zobowiązania opodatkowania, a  zapisy księgowe mogą być źródłem 
stawianych zarzutów . W świetle prawa odpowiedzialność zarówno za prowadzenie 
ksiąg, jak i rozliczenia podatkowe ponoszą osoby za nie odpowiedzialne . W związ-
ku z tym jednostka w sensie osoby prawnej lub jednostka nieposiadająca osobo-
wości prawnej nie ponosi konsekwencji z tytułu prowadzenia ksiąg i ewidencji po-
datkowych niezgodnie z ustawami . Czyn popełniają konkretne osoby, więc to one 
ponoszą konsekwencje błędu, niezależnie od tego, czy wynika on ze świadomego 
działania, czy z braku wystarczającej wiedzy . Można więc stwierdzić, że odpowie-
dzialność ma charakter personalny . Sankcje z tytułu tej odpowiedzialności mają 
charakter kar finansowych nakładanych na osoby, które popełniają czyn zabronio-
ny, choć ustawy przewidują również karę pozbawienia wolności .

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zasad ponoszenia odpowiedzialności 
z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych, samych zapisów księgowych oraz z ty-
tułu jakości danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych . Literatura 
fachowa skupia się zwykle na omówieniu zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
a w szczególności zasad ewidencji na kontach księgowych oraz prezentacji danych 
w sprawozdaniach finansowych, natomiast mniej miejsca poświęca się dość istot-
nemu, ale bagatelizowanemu zagadnieniu, którym jest zakres odpowiedzialności 
za jakość prezentowanych danych finansowych w sprawozdaniu . W praktyce bi-

* Dr Mariusz Sokołek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Rachunkowości, 
mariusz .sokolek@kul .pl .
1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . zmianami) .
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znesowej, a nawet wśród kadry księgowej można zauważyć wątpliwości co do tego, 
na kim spoczywa wspomniana odpowiedzialność, niezwykle istotna z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa finansowego .

1. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Ustawa o rachunkowości w art . 4 ust . 5 określa, że to kierownik jednostki po-
nosi pełną odpowiedzialność z  tytułu wykonywania obowiązków w zakresie ra-
chunkowości . Z kolei w art . 4 ust . 3 zdefiniowano zakres tej odpowiedzialności . 
Otóż rachunkowość obejmuje:

1 . przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;
2 . prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, uj-

mujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
3 . okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego 

stanu aktywów i pasywów;
4 . wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
5 . sporządzanie sprawozdań finansowych;
6 . gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej do-

kumentacji przewidzianej ustawą;
7 . poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnia-

nie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych 
ustawą .

Powyższy zakres obejmuje więc całokształt organizacji rachunkowości, po-
cząwszy od opracowania polityki rachunkowości poprzez ewidencję księgową 
operacji gospodarczych aż po sporządzenie sprawozdania finansowego oraz jego 
opublikowanie i udostępnienie właściwym instytucjom (Krajowy Rejestr Sądowy, 
urząd skarbowy) .

Istotne jest więc określenie, kogo ustawa o rachunkowości rozumie przez kie-
rownika jednostki . Jak wynika z art . 3 ust . 1 pkt 6 ustawy, pojęcie kierownika jed-
nostki uzależnione zostało od formy prawnej jednostki . Zakres pojęciowy kierow-
nika w zależności od formy prawnej jednostki przedstawia tabela 1 .

Tabela 1. Kierownik jednostki w myśl ustawy o rachunkowości

Forma prawna Kierownik w myśl przepisów ustawy 
o rachunkowości

jednoosobowe przedsiębiorstwo 
osoby fizycznej

– osoba fizyczna będąca właścicielem jednostki

osoby wykonujące wolny zawód – osoba fizyczna będąca właścicielem jednostki
spółka cywilna – wspólnicy prowadzący sprawy spółki
spółka jawna – wspólnicy prowadzący sprawy spółki
spółka partnerska – wspólnicy prowadzący sprawy spółki lub zarząd
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spółka komandytowa – komplementariusze prowadzący sprawy spółki
spółka komandytowo-akcyjna – komplementariusze prowadzący sprawy spółki
spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, spółka 
akcyjna i inne osoby prawne

– członek lub członkowie zarządu
– inny organ zarządzający
– z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych 

przez spółkę
w postępowaniu upadłościowym – likwidator

– syndyk
– zarządca ustanowiony w postępowaniu 

upadłościowym

Źródło: zestawienie własne na podstawie art . 3 ust . 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości .

Ogólnie mówiąc, osobą odpowiedzialną za wykonywanie przepisów ustawy 
o  rachunkowości jest właściciel lub zarząd . Należy w  tym miejscu zaznaczyć, że 
w  przypadku spółek z  ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych 
właściciele (udziałowcy, akcjonariusze) jednostki w  ogóle nie ponoszą odpowie-
dzialności za rachunkowość jednostki . Kierownik jednostki zwykle powierza pro-
wadzenie ksiąg rachunkowych innej osobie pełniącej funkcje głównego lub samo-
dzielnego księgowego oraz dyrektora finansowego . W Polsce rozwinął się również 
rynek usług outsourcingowych polegających na zawarciu umowy o  świadczenie 
usług obsługi księgowych przez wyspecjalizowane działalności gospodarcze – zwy-
kle występujące jako biura rachunkowe . Niemniej ustawa o rachunkowości wyraź-
nie wskazuje w art . 4 ust . 5, że w przypadku gdy prowadzenie ksiąg rachunkowych 
zostanie powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy (główny księgowy, biuro ra-
chunkowe), pełna odpowiedzialność za rzetelność prezentowanych danych spoczy-
wa na kierowniku jednostki . Oznacza to, że żadna jednostka nie ma możliwości 
scedowania na inne osoby trzecie odpowiedzialności za wykonywanie ustawy .

W sytuacji, w której mamy do czynienia z kierownictwem wieloosobowym, 
każdy przedstawiciel kierownictwa jednostki, wymienionych w tabeli 1, odpowia-
da solidarnie wobec jednostki, którą kieruje, za szkodę wyrządzoną działaniem 
lub zaniechaniem . Nietrudno się domyślić, że kadrze zarządzającej często trudno 
pogodzić się z obciążeniem z tytułu odpowiedzialności, o której mowa w ustawie 
o rachunkowości . Obciążenie to polega na stosowaniu kary grzywny lub kary po-
zbawienia wolności do lat dwóch albo obu tych kar łącznie (art . 77 uor) .

Należy też nadmienić, że oprócz kar ustawowych odpowiedzialność może 
mieć wymiar społeczny, moralny czy etyczny . Dotyczy to w  szczególności osób 
pełniących funkcje księgowego . Dostrzegając ten problem, Międzynarodowa Fe-
deracja Księgowych (IFAC) w Kodeksie zasady etyki zawodowej2 zwraca uwagę na 

2 Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC), Kodeks etyki zawodowych księgowych, tłum . Stowa-
rzyszenie Księgowych w Polsce, 2011, http://www .skwp .pl/files/zg/Kodeks_etyki_IFAC .pdf [data dostępu: 
29 .10 .2015] .
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misję, którą ma do spełnienia księgowy . Podkreśla się tam nie tylko to, że księgowy 
ma zaspokoić potrzeby indywidualne pracodawcy lub klienta, lecz również że jego 
działania przekładają się na interes publiczny . Zgodnie z ogólną koncepcją zawartą 
w kodeksie:

„Zawodowy księgowy postępuje zgodnie z następującymi, podstawowymi za-
sadami:

a) Uczciwość – postępowanie w sposób otwarty i uczciwy we wszystkich po-
wiązaniach zawodowych i gospodarczych .

b) Obiektywizm – dbałość, aby uprzedzenia, konflikty interesów lub niepo-
żądane oddziaływania osób trzecich nie wpływały na osądy o charakterze 
zawodowym lub gospodarczym .

c) Zawodowe kompetencje i należyta staranność – posiadanie fachowej wie-
dzy oraz umiejętności zawodowych na poziomie wymaganym dla zapew-
nienia, że klient lub pracodawca uzyskuje kompetentne, profesjonalne 
usługi, oparte na najnowszych rozwiązaniach z zakresu wykonywania za-
wodu, regulacji prawnych i metodologii, a także zachowywanie staranno-
ści oraz przestrzeganie odpowiednich standardów technicznych i  zawo-
dowych .

d) Zachowanie tajemnicy informacji – przestrzeganie zasady zachowania 
tajemnicy informacji uzyskanych w  wyniku powiązań zawodowych i  go-
spodarczych . W związku z tym zawodowy księgowy nie ujawnia takich in-
formacji stronom trzecim bez odpowiedniego i wyraźnego upoważnienia – 
chyba że ich ujawnienie wynika z prawnych lub zawodowych uprawnień lub 
obowiązków – oraz nie wykorzystuje takich informacji dla realizacji swoich 
osobistych korzyści lub osobistych korzyści stron trzecich .

e) Profesjonalne postępowanie – postępowanie zgodnie z odpowiednimi prze-
pisami prawa i regulacjami oraz unikanie wszelkich działań dyskredytują-
cych zawód”3 .

W  celu przeniesienia obciążeń z  tytułu odpowiedzialności za jakość ksiąg 
i sprawozdań finansowych osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś-
cią, spółki akcyjne i inne osoby prawne), zatrudniając osobę pełniącą w jednostce 
funkcję głównego księgowego czy dyrektora finansowego, jednocześnie powołują 
tę osobę na stanowisku członka zarządu . Kodeks spółek handlowych4 nie wyklucza 
łączenia dwóch funkcji w  jednostce . Przepis ten pozwala na to, by jedna osoba 
prowadziła księgi i jednocześnie za nie odpowiadała z tytułu pełnienia funkcji kie-
rownika jednostki .

W  tym miejscu należy zwrócić uwagę także na role rad nadzorczych . Przy-
kładowo dyrektywy nr 2006/46/WE oraz 2013/34/UE Parlamentu Europejskiego 

3 Tamże, s . 4-5 .
4 Ustawa z dnia 15 września 2000 r . – Kodeks spółek handlowych (Dz .U . 2013, poz . 1030 z późn . 
zmianami) .
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i Rady wskazują na stanowisko, że członkowie organów administrujących, zarzą-
dzających i nadzorujących powinni co najmniej ponosić współodpowiedzialność 
za sporządzenie i ogłaszanie sprawozdań finansowych .

2. Odpowiedzialność podatkowa

Największe emocje związane z  odpowiedzialnością wzbudza jednak odpo-
wiedzialność za zobowiązania z  tytułu podatków w  jednostce . Ministerstwo Fi-
nansów od kilku lat realizuje politykę związaną ze skutecznością prowadzonych 
postępowań kontrolnych . Coroczne sprawozdanie z wyników kontroli5 wskazuje 
w  ostatnich latach na wzrost skuteczności kontroli mierzonej wartością ustaleń 
pokontrolnych oraz wartością zaległości przypadającej na jedną kontrolę .

Wykres 1. Ustalenia z kontroli ogółem za lata 2010-2014 [tys . zł]

Źródło: zestawienie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, Departament Kontroli Skarbo-
wej, Sprawozdanie roczne, kontrola skarbowa w 2014 r., Warszawa 2015, http://www .mf .gov .pl/do-
cuments/764034/1424099/Sprawozdanie+z+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+kontroli+skarbowej+za+
2014+rok .pdf .

5 Ministerstwo Finansów, Departament Kontroli Skarbowej, Sprawozdanie roczne, Kontro-
la skarbowa w  2014  r.,  Warszawa  2015,  http://www .mf .gov .pl/documents/764034/1424099/
Sprawozdanie+z+dzia-%C5%82alno%C5%9Bci+kontroli+skarbowej+za+2014+rok .pdf [data do-
stępu: 29 .10 .2015] .
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Wykres 2. Średnia kwota ustaleń przypadająca na 1 kontrolę [tys . zł]

Źródło: zestawienie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, Departament Kontroli Skarbo-
wej, Sprawozdanie roczne, kontrola skarbowa w 2014 r., Warszawa 2015, http://www .mf .gov .pl/do-
cuments/764034/1424099/Sprawozdanie+z+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+kontroli+skarbowej+za+
2014+rok .pdf .

Jak wynika z danych zaprezentowanych na powyższych wykresach, w ostat-
nich pięciu latach aż ponad pięciokrotnie wzrosła skuteczność przeprowadzonych 
kontroli . W ostatnim analizowanym roku średnia kwota ustaleń z jednej przepro-
wadzonej kontroli sięgała ponad 1 mln zł .

Zaległość podatkowa powoduje pociągnięcie do odpowiedzialności odpo-
wiednie osoby . W tym przypadku mowa o podatniku . Zasady odpowiedzialności 
za zobowiązania podatkowe określone zostały w  art .  26 Ordynacji podatkowej6, 
która stwierdza, że „podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające 
ze zobowiązań podatkowych podatki” . Podatnik podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT), który pozostaje w związku małżeńskim, odpowiada za podatki 
swoim majątkiem oraz majątkiem wspólnym podatnika i jego małżonka (art . 29 
Ordynacji podatkowej) . Z kolei w art . 107-109 i 115 Ordynacji podatkowej określo-
no, że za zaległości podatkowe spółki niemającej osobowości prawnej (np . spół-
ki jawnej, cywilnej czy spółki partnerskiej) odpowiadają wspólnicy całym swoim 
majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami . Zgodnie z Ordynacją 
podatkową przez pojęcie rozliczeń podatkowych należy rozumieć zarówno prowa-

6 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r . – Ordynacja podatkowa (Dz .U . 2015, poz . 613 z późn . zmia-
nami) .
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dzenie ewidencji, jak i ksiąg (tj . ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przycho-
dów i rozchodów, rejestrów związanych np . z rozliczeniem VAT) .

Częstą praktyką jest udzielanie innej osobie przez podatnika pełnomocnictwa 
do reprezentowania go przed organami podatkowymi . Zwykle pełnomocnictwo ta-
kie upoważnia do podpisywania deklaracji podatkowych w imieniu podatnika oraz 
do prowadzenia właściwej korespondencji między reprezentowanym podatnikiem 
a urzędem . Nie oznacza to jednak, że pełnomocnik odpowiada majątkowo przed 
organem podatkowym, jeśli w wypełnianej deklaracji popełni błąd . Mało tego, po-
datnik będzie odpowiadał nawet w  przypadku, gdy prowadzenie ksiąg powierzy 
biuru rachunkowemu, doradcy podatkowemu lub biegłemu rewidentowi, a na de-
klaracji podatkowej lub zeznaniu podatkowym będzie widniał podpis innej osoby . 
Treść pełnomocnictwa lub umowy o prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych 
musi zatem wyraźnie stwierdzać zakres i rodzaj odpowiedzialności za ewentualne 
błędy . Z tego względu obwarowywanie umowy o świadczenie usług obsługi księ-
gowej zasadami dotyczącymi przeniesienia odpowiedzialności na inne osoby niż 
podatnik nie odniosą w praktyce skutku prawnego . Potwierdzenie takiego stano-
wiska można znaleźć w licznych wyrokach sądów administracyjnych . Na przykład 
WSA w Bydgoszczy w wyroku z 9 listopada 2010 r . (I SA/Bd 475/10)7 orzekł, że 
„[…] słusznie organ podatkowy uznał, że okoliczność ta nie może przemawiać za 
przyznaniem ulgi, o której mowa w art . 67a § 1 op, albowiem za prawidłowe rozli-
czanie z budżetem państwa, z tytułu podatków, zawsze odpowiada podatnik . Skut-
ki działań i ewentualnych błędów takiego biura obciążają zatem podatnika, który 
ewentualnych strat może dochodzić w drodze postępowania cywilnego” . Podobnie 
orzekł WSA w Szczecinie w wyroku z 22 lipca 2009 r . (I SA/Sz 118/09) .

Należy jednak mieć na uwadze – o  czym też była mowa w  wyżej przyto-
czonym wyroku WSA – że istnieje możliwość egzekwowania roszczeń z tytułu 
błędów księgowego, pracownika czy właściciela biura rozliczeń podatkowych 
w  ramach powództwa cywilnego . Tu z  pomocą przychodzi kodeks cywilny8, 
który w art . 471 stwierdza, że „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody 
wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za któ-
re dłużnik odpowiedzialności nie ponosi” . Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
osoby prowadzące rozliczenia księgowopodatkowe mają obowiązek ubezpiecze-
nia swoich czynności . Biura rachunkowe prowadzące usługowo księgi są zobli-
gowane na podstawie art . 76h uor do zawarcia polisy odpowiedzialności cywil-
nej . Osoby wykonujące czynności doradztwa podatkowego w związku z art . 44 
ustawy z dnia 5 lipca 1996 r . o doradztwie podatkowym9 podlegają obowiązko-

7 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2010 r . (I SA/
Bd 475/10) .
8 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r . – Kodeks cywilny (Dz .U . 2014, poz . 121 z późn . zmianami) .
9 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r . o doradztwie podatkowym (Dz .U . 2014, poz . 768) .
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wemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy 
wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego . Słuszną praktyką byłoby więc 
weryfikowanie, czy osoby prowadzące księgi i obliczające wartość zobowiązania 
podatkowego wykonywały czynności zgodnie z prawem w zakresie obowiązko-
wego ubezpieczenia OC .

3. Odpowiedzialność karna

Konsekwencją niezapłacenia w ogóle podatków lub zapłaty podatków w nie-
właściwej wysokości czy też prowadzenie nierzetelnie dokumentacji księgowo-po-
datkowej wiąże się nie tylko z koniecznością zapłaty podatków we właściwej wy-
sokości, którą zwykle odpowiedni organ stwierdza po przeprowadzonej kontroli 
skarbowej lub podatkowej, lecz także z poniesieniem odpowiedzialności, o której 
mowa w kodeksie karnym skarbowym (KKS)10 oraz kodeksie karnym (KK)11 . Od-
powiedzialność ta odnosi się zarówno do podatnika lub kierownika jednostki, jak 
i w zasadzie do każdej osoby popełniającej czyn zabroniony w myśl KKS . Wynika 
to z art . 9 KKS, który stanowi, że „odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wy-
konuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z  inną osobą, ale 
także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wy-
korzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czy-
nu” . Zgodnie z KKS księgowy jednostki prowadzący biuro rachunkowe, doradca 
podatkowy, a nawet inna osoba, która zgodnie z definicją kodeksową zajmuje się 
sprawami majątkowymi lub działalnością innego podmiotu, wyrządzi temu pod-
miotowi znaczną szkodę majątkową, wskutek nadużycia udzielonych mu upraw-
nień bądź nie dopełni obowiązków, ponosi odpowiedzialność12 . Potwierdzenie 
takiej tezy odnaleźć można przede wszystkim w orzecznictwie sądowym . Najbar-
dziej reprezentatywny w tym zakresie jest wyrok Sądu Najwyższego13, w którym 
stwierdzono, że „prowadzenie ksiąg rachunkowych przez doradcę podatkowego 
wyczerpuje znamię zajmowania się sprawami gospodarczymi” . Zdaniem Sądu 
Najwyższego „sprawcą przestępstwa, odpowiadającym w oparciu o treść art . 9 § 3 
k .k .s ., może być między innymi doradca podatkowy zajmujący się, na podstawie 
umowy, sprawami gospodarczymi (w  tym także finansowymi) osoby fizycznej, 
prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której 
przyznano zdolność prawną” . Tym samym za zajmowanie się sprawami gospodar-

10 Ustawa z dnia 10 września 1999 r . – Kodeks karny skarbowy (Dz .U . 2013, poz . 186 z późn . zmia-
nami) .
11 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r . – Kodeks karny (Dz .U . 1997, nr 88, poz . 553 z późn . zmianami) .
12 T . Kiziukiewicz, Ustawa o rachunkowości. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011, s . 767 .
13 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2006 r . (III KK 213/05) .
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czymi można na tej podstawie uznać prowadzenie ksiąg rachunkowych lub ewi-
dencji podatkowych przez właściciela biura rachunkowego .

Wyraźnie odpowiedzialność określa też kodeks karny, który w  art .  303 §  1 
stwierdza, że „Kto wyrządza szkodę majątkową osobie fi zycznej, prawnej albo 
jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie 
dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w  sposób nierze-
telny lub niezgodny z  prawdą, w  szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, 
przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3” . O skali narastającego problemu związanego z od-
powiedzialnością karnoskarbową świadczy liczba wszczynanych postępowań oraz 
wartość grzywien, kar i mandatów .

Wykres 3. Liczba wszczętych postępowań karnoskarbowych w latach 2009-2013

Źródło: dane statystyczne Ministerstwa Finansów .

Wartości naliczanych grzywien i mandatów uzależnione są od wartości mini-
malnego wynagrodzenia – w 2015 r . wynosiło ono 1750 zł, a od 2016 r . osiągnie 
poziom 1850 zł14 . KKS wyróżnia dwie kategorie nakładanych kar . Po pierwsze – 
z tytułu wykroczeń, po drugie – z tytułu przestępstw skarbowych . Wykroczenie 
skarbowe jest kategorią łagodniejszą i występuje według art . 53 § 3 wówczas, kiedy 
kwota uszczuplenia należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotności 
minimalnego wynagrodzenia . Oznacza to, że w 2015 r ., aby czyn zabroniony zo-

14 Ustawa z dnia 10 października 2002  r . o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz .U . 2002, 
nr 200, poz . 1679 z późn . zmianami) .
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Wykres 4. Liczba mandatów i grzywien [tys .]

Źródło: zestawienie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, Departament Kontroli Skarbo-
wej, Sprawozdanie roczne, kontrola skarbowa w 2014 r., Warszawa 2015, http://www .mf .gov .pl/do-
cuments/764034/1424099/Sprawozdanie+z+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+kontroli+skarbowej+za+
2014+rok .pdf .

Wykres 5. Wartość grzywien [mln zł]

Źródło: zestawienie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, Departament Kontroli Skarbo-
wej, Sprawozdanie roczne, kontrola skarbowa w 2014 r., Warszawa 2015, http://www .mf .gov .pl/do-
cuments/764034/1424099/Sprawozdanie+z+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+kontroli+skarbowej+za+
2014+rok .pdf .
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stał zakwalifikowany jedynie do kategorii wykroczenia skarbowego, uszczuplenie 
podatkowe nie może przekroczyć wartości 8750 zł (w 2016 r . wartość ta wyniesie 
9250 zł) . Powyżej tej kwoty zaległości podatkowe traktowane są jako przestępstwa 
skarbowe, gdzie grzywny za przestępstwa skarbowe wynoszą w 2015 r . od 583,30 
zł aż do 16 799 040 zł15 . W kontekście danych przedstawionych na wykresie 2, na 
którym zaprezentowano, że średnia pokontrolna zaległość podatkowa wynosi po-
nad 1 mln zł, można stwierdzić, że w Polsce nietrudno znaleźć się w gronie osób 
oskarżonych o przestępstwo skarbowe .

Podsumowanie

Największą odpowiedzialność z tytułu rozliczeń finansowo-księgowych pono-
si kierownik jednostki . W przypadku spółki kapitałowej, nawet jeśli członek za-
rządu nie ma żadnego wpływu na działalność spółki, nie zwalnia go to z odpowie-
dzialności za jej zaległości podatkowe . Art . 116 § 1 Ordynacji podatkowej nie łączy 
bowiem odpowiedzialności z  faktycznym wykonywaniem obowiązków członka 
zarządu . Jak  już o  tym była mowa, podstawą powstania odpowiedzialności jest 
sam fakt pełnienia funkcji członka zarządu .

Potwierdzenie tej tezy można znaleźć również w wyroku WSA w Bydgoszczy 
z 28 .03 .2012 r . (I SA/Bd 112/12), gdzie stwierdzono, że pełnienie funkcji człon-
ka zarządu jest […] funkcją dobrowolną, wymagającą zgody osoby powołanej na 
to stanowisko . Osoba, która wyraziła zgodę na powołanie do zarządu spółki ze 
świadomością, że sprawami spółki faktycznie nie będzie się zajmować, a będzie się 
nimi zajmować inna osoba, i godziła się na taki stan rzeczy, w pełni ponosi ryzyko 
działalności tej spółki i odpowiedzialność za nietrafne przedsięwzięcia gospodar-
cze czy też wręcz działania na szkodę spółki osób dopuszczonych za jej zgodą do 
faktycznego zarządzania spółką .

Nietrudno się domyślić, że kierownikom jednostki ciężko pogodzić się z taką 
konstrukcją prawną . Z tego względu szukają oni różnych metod na ograniczenie 
ciężaru ponoszonej odpowiedzialności . Mimo to – co potwierdzają przepisy prawa 
podatkowego, ustawa o rachunkowości czy kodeks spółek handlowych lub kodeks 
karny skarbowy, a nawet kodeks karny – pełną odpowiedzialność ponoszą okre-
ślone osoby . Umieszczanie w umowach o pracę lub umowach o świadczenie usług 
z biurem rachunkowych czy podatkowym klauzul o przeniesieniu odpowiedzial-
ności na inne osoby lub podmioty są zabiegami, które nie przynoszą pożądanego 
efektu z punktu widzenia kierownika jednostki czy podatnika . Jedynym rozwiąza-
niem dochodzenia roszczeń od osoby, która popełniła błąd księgowy lub podatko-
wy, jest postępowanie na drodze cywilnej .

15 Ustawa z 10 września 1999 r . Kodeks karny skarbowy…, dz . cyt ., art . 23; art . 48 § 1; art . 53 § 3 .
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Rozdział 7.

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstw niefinansowych  − 
sprawozdania jednostkowe, uproszczone  

oraz mikro i małych jednostek*

Wstęp

Sprawozdanie finansowe jest integralną częścią systemu rachunkowości jed-
nostki i  jego produktem finalnym . Sporządzone w  języku i  walucie polskiej na 
dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych albo inny dzień bilansowy, stanowi „[…] 
uporządkowane przedstawienie historycznych informacji finansowych […], któ-
rych celem jest przekazanie informacji o zasobach gospodarczych jednostki i jego 
zobowiązaniach na określony moment lub o ich zmianach w danym okresie zgod-
nie z ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej”1 .

Model sprawozdawczości finansowej w Polsce został określony w ustawie o ra-
chunkowości2 . Przedstawione zostały tam elementy i zasady tworzenia jednostko-
wych i  skonsolidowanych sprawozdań finansowych . W przypadku szczególnych 
podmiotów gospodarujących zapisy ustawy o  rachunkowości uzupełniają inne 
akty prawne wydawane na mocy delegacji ustawy oraz krajowe standardy rachun-
kowości .

W niniejszym artykule przedstawiony został zakres informacyjny jednostko-
wego sprawozdania finansowego oraz omówione zostaną uproszczenia w tworze-
niu sprawozdań finansowych, których stosowanie dopuszcza ustawa . Do realizacji 
tak wyznaczonego celu badawczego autorka wykorzystała krytyczną analizę litera-
tury przedmiotu i obowiązujących aktywów prawnych .

* Dr Anna Spoz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, aspoz@kul .lublin .pl .
1 Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 200 „Ogólne cele niezależnego biegłego rewi-
denta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z międzynarodowymi standardami badania”, załącznik 
nr 1 .1 . do uchwały nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015, s . 4, 
https://kibr .org .pl/pl/normy [data dostępu: 16 .09 .2015] .
2 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . zmianami), 
art . 45-63e .
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1. Istota i zakres jednostkowych sprawozdań fi nansowych

Sprawozdanie fi nansowe to jedno z najważniejszych i obligatoryjnych rapor-
tów tworzonych przez jednostki, które prowadzą księgi handlowe . Jest zbiorem 
danych zgromadzonych i przetworzonych przez system rachunkowości jednostki, 
które dostarczają szerokiemu gronu odbiorców informacji na temat sytuacji mająt-
kowej i fi nansowej podmiotu gospodarującego i jego wyniku fi nansowym . Użyt-
kownicy sprawozdań fi nansowych wykorzystują pozyskane informacje w procesie 
podejmowania decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym .

Struktura sprawozdania fi nansowego jednostki determinowana jest jej znacze-
niem gospodarczo-społecznym . Zakres obowiązków sprawozdawczych poszcze-
gólnych grup podmiotów gospodarujących przedstawia rysunek 1 .

Rysunek 1. Zakres obowiązków sprawozdawczych podmiotów gospodarczych

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy z  dnia 29 września 1994  r . o  rachunkowości 
(Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . zmianami), art . 45 .

 



Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 97

Zgodnie z art . 45 ust . 2 jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmuje:
• bilans,
• rachunek zysków i strat,
• informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finan-

sowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia .
Podmioty o  dużym znaczeniu w  środowisku ekonomicznym, wymienione 

w art . 64 ust . 1 uor dodatkowo zobowiązane są do sporządzenia zestawienia zmian 
w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych . Sprawo-
zdania finansowe tych podmiotów podlegają obowiązkowi badania przez biegłych 
rewidentów i ogłaszania ich do publicznej wiadomości .

Wraz ze sprawozdaniem finansowym wybrane podmioty tworzą również spra-
wozdanie z działalności .

2. Składniki jednostkowego sprawozdania finansowego  
i ich zakres informacyjny

Bilans to najstarszy3 element sprawozdania finansowego . Stanowi wartościowe 
zestawienie składników majątku jednostki (aktywów) i  źródeł ich finansowania 
(pasywów) sporządzone na ściśle określony dzień zwany dniem bilansowym i za-
prezentowane zgodnie z obowiązującymi zasadami .

Aktywa to „[…] kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygod-
nie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują 
w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”4 . Odzwierciedlają ma-
jątek przedsiębiorstwa, prezentując tzw . realną stronę bilansu .

Układ pozycji aktywów w bilansie nie jest przypadkowy . Poszczególne skład-
niki aktywów uszeregowane zostały według wzrastającej płynności, rozumianej 
jako szybkość zamiany określonego składnika na pieniądz w toku typowej, nor-
malnej działalności przedsiębiorstwa . Dotychczas aktywa dzieliły się na:

• grupa A: aktywa trwałe,
• grupa B: aktywa obrotowe .
Nowelizacja ustawy z dnia 23 .07 .2015 roku poszerzyła aktywa o następujące 

pozycje:
• grupa C: należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy,
• grupa D: udziały (akcje) własne .
Generalnie bilans w zmienionej wersji będzie miał po raz pierwszy zastosowa-

nie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający 

3 Por .: M . Gmytrasiewicz, Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Difin, Warszawa 2011, 
s .  146; E .  Walińska (red .), Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i  sprawozdawczość finansowa, 
ABC Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s . 1072 .
4 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 45 ust . 2-3 .
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się od 1 stycznia 2016 roku . Ustawodawca dał jednak możliwość ich dobrowolnego 
zastosowania do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy koń-
czący się po dniu wejścia ustawy w życie, czyli za 2015 rok .

W  bilansie każda z  grup jest odpowiednio uszczegółowiana . Do aktywów 
trwałych zaliczamy: wartości niematerialne i  prawne, rzeczowe aktywa trwałe, 
należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe oraz długoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe . Do aktywów obrotowych zaś: zapasy, należności 
krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe .

Drugim kryterium podziału aktywów jest czas realizacji przez jednostkę ko-
rzyści ekonomicznych oraz okres ekonomicznej użyteczności danego składnika . 
Kryterium to pozwala wyróżnić5:

• aktywa krótkoterminowe, czyli te, które w ciągu roku od dnia bilansowego 
przyniosą korzyści jednostce i będzie je można wykorzystać na finansowa-
nie bieżącej działalności przedsiębiorstwa,

• aktywa długookresowe, czyli te składniki majątku przedsiębiorstwa, które 
będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie dłużej niż rok . Pojawią się zatem 
w bilansie otwarcia i zamknięcia danego okresu sprawozdawczego .

Pasywa bilansu dostarczają informacji na temat źródeł finansowania jednostki . 
Wskazują, kto i na jaki czas wyposażył przedsiębiorstwo w zasoby finansowe . Bio-
rąc pod uwagę podmiot uprawniony do aktywów, możemy podzielić pasywa na:

• zobowiązania wobec właścicieli, czyli kapitał własny,
• zobowiązania wobec innych podmiotów, określone jako kapitał obcy .
W ramach kapitału własnego wyróżnia się: kapitał podstawowy, kapitał zapa-

sowy, kapitał z  aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe, wynik (zysk, 
strata) z lat ubiegłych, wynik netto, odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego . 
Do kapitałów obcych zaliczamy natomiast: rezerwy na zobowiązania, zobowią-
zania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe oraz rozliczenia między-
okresowe .

Pasywa można także podzielić ze względu na kryterium czasu: na długo i krót-
koterminowe . W bilansie pasywa uszeregowane zostały według wzrastającej wyma-
galności, czyli terminu spłaty zobowiązań . Data rozliczenia zobowiązań podzieliła 
pasywa na dwie grupy: długoterminowe, czyli te, których termin spłaty przypada 
na okres dłuższy niż 12 miesięcy lub nie jest on określony, oraz krótkoterminowe, 
czyli te z terminem wymagalności krótszym niż rok . Do pierwszej grupy zaliczyć 
należy kapitał własny i zobowiązania długoterminowe, do drugiej − zobowiązania 
krótkoterminowe . W  pierwszej kolejności regulowane są zobowiązania krótko-
terminowe, później długoterminowe . A kapitał własny przy założeniu kontynu-
owania działalności będzie podlegał zwrotowi (czyli będzie wymagalny) dopiero 
w momencie likwidacji podmiotu gospodarującego . Wzór formularzy bilansu dla 

5 M . Gmytrasiewicz, Rachunkowość…, dz . cyt ., s . 148 .
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poszczególnych grup podmiotów gospodarujących został określony w odpowied-
nich załącznikach do ustawy o rachunkowości .

Drugim po bilansie najważniejszym składnikiem rocznego sprawozdania fi -
nansowego jednostki jest rachunek zysków i strat . Dostarcza informacji na temat 
struktury i  źródeł powstania wyniku fi nansowego jednostki . Jest swego rodzaju 
rozwinięciem i uszczegółowieniem bilansowej pozycji: zysk (strata) netto, która 
w bilansie prezentowana jest w ujęciu globalnym, jako dodatnia lub ujemna ko-
rekta wartości kapitału własnego z początku okresu sprawozdawczego . Zależność 
miedzy poszczególnymi składnikami sprawozdania fi nansowego przedstawia po-
niższy rysunek 2 .

Rysunek 2. Model prezentacji informacji w poszczególnych elementach sprawozdania 
fi nansowego

Źródło: opracowanie własne .

W  rachunku zysku i  strat oddzielnie wykazane są poszczególne elementy 
kształtujące wynik fi nansowy jednostki, a więc przychody i koszty oraz obciąże-
nia wyniku za poprzedni i bieżący rok obrotowy . Nowelizacja ustawy o rachun-
kowości z dnia 23 .09 .2015 r . dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń 
i zakłady reasekuracji oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe usunęła 
kategorię zysków i strat nadzwyczajnych, rozszerzając jednocześnie listę pozosta-
łych kosztów i przychodów operacyjnych o przychody i koszty związane ze zda-
rzeniami losowymi .

Ustawa o rachunkowości określa i zaleca sporządzanie rachunku zysków i strat 
według wzorów zawartych w odpowiednich załącznikach do ustawy w postaci jed-
nostronnej tabeli, w której przychody i koszty wykazywane są w podziale na ob-
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szary działalności, tj . operacyjną (podstawową), pozostałą działalność operacyjną 
i działalność finansową .

Ustawodawca dopuszcza możliwość sporządzenia rachunku zysków i  strat 
w dwóch wariantach − porównawczym i kalkulacyjnym, przy czym decyzję o jego 
wyborze podejmuje kierownik jednostki . Warianty różnią się między sobą sposo-
bem prezentacji przychodów i kosztów ze statutowej (podstawowej) działalności . 
Wariant porównawczy opiera się na prezentacji kosztów działalności operacyjnej 
w układzie rodzajowym, w przychodach zaś uwzględnia zmianę stanu produktów . 
W  modelu kalkulacyjnym koszty działalności operacyjnej prezentuje się w  po-
dziale na koszty wytworzenia sprzedanych produktów, koszty zarządu i  koszty 
sprzedaży, czyli koszty w układzie funkcjonalnym i kalkulacyjnym .

Trzecim i  ostatnim obowiązkowym dla wszystkich jednostek prowadzących 
księgi handlowe składnikiem sprawozdania finansowego jest informacja dodat-
kowa . Zawiera ona istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, by sprawozdanie 
finansowe spełniało swój cel, czyli żeby w  sposób jasny i  rzetelny prezentowało 
sytuację majątkową i finansową jednostki oraz jej wynik finansowy . Można powie-
dzieć, że jest ona swego rodzaju gwarantem zachowania cech jakościowych przez 
sprawozdanie finansowe . Uszczegóławiając lub objaśniając poszczególne pozycje 
bilansu oraz rachunku zysków i strat, informacja dodatkowa podnosi użyteczność 
całego sprawozdania finansowego dla odbiorców .

Niewątpliwie wielką zaletą informacji dodatkowej jest jej „niesformalizowana” 
postać . Ustawodawca bowiem nie precyzuje w jakiej formie ma być sporządzana, 
akceptując zarówno stosowanie form opisowych, jak i zestawień liczbowych . Skła-
da się z dwóch części6:

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego – zawierającego podstawowe 
dane formalne na temat spółki, informacje o metodach sporządzania spra-
wozdania finansowego i  zastosowanych zasadach polityki rachunkowości 
szczególnie w zakresie, w którym ustawodawca dał jednostkom możliwość 
ich wyboru wraz z przedstawieniem przyczyn i skutków ich ewentualnych 
zmian w stosunku do roku poprzedzającego;

• dodatkowych informacji i objaśnień – zawierające dane uzupełniające lub 
uszczegóławiające wybrane pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz 
zestawienia zmian w kapitale lub rachunku przepływów pieniężnych, jeśli 
jednostka je sporządza . Podmiot gospodarujący powinien również opisać 
powstałe niepewności co do możliwości kontynuowania działalności wraz 
ze wskazaniem, czy sporządzone sprawozdanie zawiera korekty związane 
z tym faktem .

Zakres informacyjny informacji dodatkowej dla poszczególnych jednostek zo-
stał zawarty w odpowiednich załącznikach do ustawy o rachunkowości .

6 R .  Seredyński, K .  Szaruga, Komentarz do ustawy o  rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2015, 
s . 621-622 .
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Zestawienie zmian w  kapitale (funduszu) własnym jest obligatoryjnym ra-
portem finansowym jedynie dla tych jednostek, których sprawozdanie finansowe 
podlega badaniu i nie korzystają ze zwolnienia przewidzianego dla jednostek ma-
łych . Pozostałe podmioty gospodarujące informacje o stanie i zmianach w kapitale 
własnym zawierają w odpowiednich punktach informacji dodatkowej .

Zestawienie zmian w  kapitale (funduszu) własnym stanowi uzupełnienie 
i uszczegółowienie informacji zawartych w bilansie i  rachunku zysków i  strat . 
W  odniesieniu do bilansu rozszerza informacje o  strukturze i  zmianach po-
szczególnych elementów kapitału własnego za poprzedni i obecny rok obroto-
wy . W przypadku rachunku zysków i strat uzupełnia bieżące przychody i koszty 
jednostki o przychody i koszty kapitałowe7 . Daje także informacje właścicielom 
lub potencjalnym inwestorom o wielkości kapitału, który pozostanie do dyspo-
zycji jednostki po zatwierdzeniu decyzji o  podziale zysku lub pokryciu straty 
jednostki8 .

Prezentowane zmiany w kapitale (funduszu) własnym można podzielić na wy-
nikające z  decyzji właścicieli kapitału lub ze stosowania zasad rachunkowości9 . 
W ramach zestawienia zmian w kapitale ujmowane są10:

• transakcje kapitałowe z właścicielami kapitału,
• przychody i  koszty bieżącego okresu ujmowane bezpośrednio w  kapitale 

własnym wynikające ze stosowania zasad rachunkowości,
• korekty błędów dotyczących lat poprzednich oraz korekty wynikające ze 

zmian polityki rachunkowości jednostki,
• niepodzielony wynik finansowy netto (zysk/strata) lat poprzednich,
• wynik finansowy netto okresu bieżącego .
Wzór zestawienia w kapitale (funduszu) własnym stanowi załącznik do usta-

wy . Ma on jednak charakter otwarty, co oznacza, że jeśli w danym okresie spra-
wozdawczym zaszłoby zdarzenie mające wpływ na kapitał własny to jednostka 
powinna to zdarzenie opisać, rozszerzając dotychczasowy raport .

Rachunek przepływów pieniężnych jest raportem finansowym dostarczają-
cym informacji o zmianach stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków 
pieniężnych jednostki w danym okresie sprawozdawczym . Jest sprawozdawczym 
rozwinięciem bilansowej pozycji „środki pieniężne i inne aktywa pieniężne” . Spra-
wozdanie prezentuje zrealizowane wpływy i  wydatki z  działalności operacyjnej, 
inwestycyjnej i finansowej za wyjątkiem wydatków i wpływów będących rezulta-
tem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych .

7 E . Walińska (red .), Meritum. Rachunkowość…, dz . cyt ., s . 1218 .
8 Zasady sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym, dodatek nr 16 do „Zeszytów Meto-
dycznych Rachunkowości”, nr 24(336) z dnia 20 .12 .2012, Wydawnictwo Podatkowe Gofin, Gorzów 
Wielkopolski 2012, s . 12 .
9 E . Walińska (red .), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, Oficyna Wol-
ter Kluwer business, Warszawa 2014, s . 105 .
10 Taż (red .), Meritum. Rachunkowość…, dz . cyt ., s . 1219 .
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Rachunek przepływów pieniężnych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowo-
ści oraz KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”, sporządzany na podstawie 
zasady kasowej, może być tworzony metodą bezpośrednią lub pośrednią . Różnica 
między tymi metodami wynika z odmiennej prezentacji przepływów pieniężnych 
z działalności operacyjnej . W metodzie bezpośredniej podstawowe tytuły wpły-
wów i wydatków związanych z działalnością statutową jednostki wykazywane są 
jako odrębne pozycje . W metodzie pośredniej punktem wyjścia jest wynik finan-
sowy netto roku obrotowego, który będąc pozycją memoriałową, korygowany jest 
o pozycje niepowodujące zmian stanu środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów 
oraz o wyniki innych działalności niż operacyjna . Celem tych działań jest dopro-
wadzenie do „wyniku kasowego”11 . Wyboru metody sporządzania rachunku prze-
pływów pieniężnych dokonuje kierownik, uwzględniając specyfikę działalności 
jednostki, możliwości uzyskania wiarygodnych danych, możliwości rozbudowy 
systemu ewidencji danych oraz wymogi innych ustaw12 .

Ostatnim dokumentem sprawozdawczym sporządzanym przez określone 
w ustawie jednostki jest sprawozdanie z działalności, zwane też raportem zarządu13 . 
Mimo iż nie jest składnikiem sprawozdania finansowego, również podlega badaniu 
przez biegłego . Odnosząc się do zapisów ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 9 
„Sprawozdanie z działalności”, należy stwierdzić, że ze względu na zindywiduali-
zowany charakter tego raportu ustawodawca nie narzuca wzoru sprawozdania, da-
jąc jedynie wskazówki dotyczące jego pożądanych cech, zawartości informacyjnej 
i układu . Sprawozdanie z działalności powinno przedstawiać i opisywać specyfikę 
i przebieg działalności jednostki w danym roku obrotowym, określać sytuację ma-
jątkową i finansową, wskazywać istniejące lub potencjalne obszary zagrożeń i ry-
zyka, osiągnięcia i zamierzenia . Sporządzane i podpisywane przez kierownika jed-
nostki, jest „udokumentowanym rozliczeniem […] z jego dotychczasowej pracy”14 .

3. Zwolnienia i uproszczenia w sprawozdawczości finansowej  
wybranych jednostek

Koszty tworzenia sprawozdań finansowych nie powinny przewyższać korzyści 
uzyskanych przez ich użytkowników, dlatego ustawodawca, dostrzegając i doce-
niając trud tworzenia rocznych raportów finansowych, przewidział dla najmniej-
szych podmiotów, tj . mikro i małych jednostek, pewne zwolnienia i uproszczenia .

11 W . Gos, S . Hońko, P . Szczypa, ABC sprawozdań finansowych. Jak czytać, interpretować i analizo-
wać, CeDEWu .pl, Warszawa 2014, s . 231 .
12 Krajowy Standard Rachunkowości nr 1, dodatek nr 13 do „Zeszytów Metodycznych Rachunko-
wości” z dnia 01 .11 .2010 .
13 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 49, ust . 1 .
14 M . Gmytrasiewicz, Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Difin, Warszawa 2011, s . 171 .
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Nowelizacja ustawy o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014 r . wyodrębniła z do-
tychczasowej grupy podmiotów prowadzących księgi handlowe jednostki mikro, 
przewidując dla nich znaczące uproszczenia w zakresie rachunkowości i sprawoz- 
dawczości .

Do jednostek mikro zaliczono15:
• Spółki handlowe, inne osoby prawne, oddziały przedsiębiorstw zagranicz-

nych, jeżeli w roku obrotowym nie przekroczyły dwóch z trzech następują-
cych wielkości:
→ suma aktywów bilansu 1 500 000 zł,
→ przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 3 000 000 zł,
→ średnioroczne zatrudnienie 10 osób .

• Stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby go-
spodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, 
społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawo-
dowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i  Polskie Biuro 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jeśli nie prowadzą działalności gospo-
darczej . W stosunku do tych podmiotów nie określono żadnych limitów .

• Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycz-
nych oraz spółki partnerskie, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży pro-
duktów, towarów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie 
polskiej nie mniej niż 1 200 000 i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni 
rok obrotowy . Wymienione rodzaje podmiotów są jednostkami mikro, gdy 
nie osiągnęły kwoty 2  000  000 euro przychodów, ale na własne życzenie 
stosują zasady określone w ustawie o rachunkowości .

Wymienione podmioty stają się jednostkami mikro w  rozumieniu ustawy 
i mają prawo sporządzać sprawozdanie finansowe według formy uproszczonej je-
dynie wtedy, gdy ich organ zatwierdzający podejmie taką decyzję .

Roczny raport finansowy jednostki mikro obejmuje: informacje ogólne, uprosz-
czoną wersję bilansu wraz z informacjami uzupełniającymi do bilansu, uproszczony 
rachunek zysków i strat sporządzony w układzie porównawczym . Jednostki mikro 
zostały zwolnione z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej, jeśli wyma-
gane informacje zostaną zawarte w  informacji uzupełniającej do bilansu . Zakres 
informacyjny sprawozdania określony został w załączniku 4 do ustawy .

Struktura bilansu została znacznie uproszczona . W aspekcie aktywów należy 
zauważyć, że ustawodawca zrezygnował z prezentacji poszczególnych składników 
aktywów trwałych, wyróżniając jedynie środki trwałe . W aktywach obrotowych 
zobowiązał jednostki do wykazania zagregowanej wartości zapasów i należności 
krótkoterminowych . Zgodnie ze wspomnianą nowelizacją uor pozostałymi ele-
mentami aktywów są należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy oraz udzia-
ły (akcje) własne .

15 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 3 ust . 1a i 1b .



Sprawozdawczość finansowa według zasad szczególnych 104

Po stronie pasywów w ramach kapitału własnego wyróżniono kapitał podsta-
wowy16 . Kapitały obce prezentowane są natomiast za pomocą rezerw na zobowią-
zania oraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek . Należy jednak zauważyć, że 
jeśli jednostka skorzysta z możliwości odstąpienia od stosowania zasady ostroż-
ności i nie będzie tworzyła rezerw, to po stronie pasywów w kapitałach obcych 
wykaże jedynie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek17 .

Ustawodawca zobligował jednostki mikro do tworzenia rachunku zysków 
i  strat jedynie w  wariancie porównawczym . Jednak podobnie jak w  przypadku 
bilansu jego zakres został znacząco ograniczony . Jednostki nie będą wyszczegól-
niały przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, uzyskały bo-
wiem prawo do prezentacji ich w formie zagregowanej . Nie będą także wykazy-
wały wszystkich pozycji kosztów rodzajowych, ograniczając je do czterech grup: 
amortyzacji, zużycia materiałów i energii, wynagrodzeń ubezpieczeń społecznych 
i  innych świadczeń oraz pozostałych kosztów . Tym samym koszty usług obcych 
oraz podatków i opłat zostały włączone do grupy pozostałych kosztów rodzajo-
wych . Połączono również pozycję kosztów wynagrodzeń z kosztami ubezpieczeń 
społecznych i innych świadczeń .

Zrezygnowano również z podziału innych pozycji przychodów i kosztów wy-
stępujących w jednostce na pozostałą działalność operacyjną i finansową oraz zy-
ski i straty nadzwyczajne . Od tej pory będą wykazywane łącznie jako „Pozostałe 
przychody i zyski” lub „Pozostałe koszty i straty” . W ramach każdej z tych pozycji 
wyodrębniono aktualizację wartości aktywów .

Określając w załączniku nr 4 uor wzór rachunku zysków i strat, ustawodaw-
ca uwzględnił również specyfikę jednostek nieprowadzących działalności gospo-
darczej . Podmioty te wykazują wynik finansowy jako nadwyżkę przychodów nad 
kosztami (wartość dodatnia) lub też nadwyżkę kosztów nad przychodami (war-
tość ujemna) . Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wielkość ta powiększa 
przychody lub koszty następnego roku obrotowego . Należy zauważyć, że dodatni 
wynik finansowy może być zaliczony na poczet zwiększenia kapitału (funduszu) 
podstawowego .

Ustawodawca dał także jednostkom mikro możliwość niesporządzania infor-
macji dodatkowej pod warunkiem jednak, że następujące informacje stanowić 
będą uzupełnienie do bilansu:

• kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instru-
mentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytel-
ności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emery-
tur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie;

16 Dodatkowe informacje o kapitale podstawowym zawarte w informacji uzupełniającej do bilansu .
17 Dodatkowe informacje na temat kapitału obrotowego zawarte będą w informacji uzupełniającej 
do bilansu .
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• kwota zaliczek i  kredytów udzielonych członkom organów administrują-
cych, zarządzających i  nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, 
głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umo-
rzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji 
i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej ka-
tegorii;

• o  udziałach (akcjach) własnych, w  tym: przyczyna ich nabycia w  danym 
roku obrotowym, liczba i wartość nominalna nabytych i zbytych udziałów 
(akcji), a  w  przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa 
oraz określenie części kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) 
reprezentują,w  przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość 
tych udziałów (akcji), liczba i wartość nominalna lub (w razie braku war-
tości nominalnej) wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych 
i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały 
(akcje) reprezentują .

Nowelizacja ustawy dała jednostkom mikro możliwość odstąpienia od stoso-
wania zasady ostrożności oraz nakazała wycenę aktywów i pasywów według kosz-
tu historycznego . Zastosowanie tych zaleceń może znacząco wpłynąć na wartość 
poszczególnych pozycji bilansowych oraz wynik z  działalności . Wprowadzone 
zmiany mogą skutkować brakiem porównywalności sprawozdań finansowych 
sporządzonych za obecny i poprzedni okres . Dlatego jednostka, która zdecydu-
je się na tworzenie rocznego raportu finansowego za rok sprawozdawczy według 
nowych reguł, zobowiązana jest przekształcić i dostosować sprawozdanie za po-
przedni rok do przyjętych zasad .

Tegoroczna nowelizacja ustawy o  rachunkowości, uchylając art .  50 ust .  2, 
wprowadziła nową kategorię podmiotów, tj . małe jednostki . Zgodnie z jej zapisami 
do jednostek tych zaliczamy18:

• spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandy-
towo-akcyjne spełniające dwa z trzech kryteriów: suma bilansowa nie może 
być wyższa niż 17 000 000 zł, przychody ze sprzedaży towarów i produktów 
za rok obrotowy nie przekraczają 34 000 000 zł, średniorocznego zatrudnie-
nia nie większe niż 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty;

• osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycz-
nych oraz spółki partnerskie dobrowolnie prowadzące księgi rachunkowe .

Jednostkami, które bez względu na rozmiar prowadzonej działalności, nie 
mogą być małymi, są podmioty działające na rynku finansowym oraz jednostki 
sektora finansów publicznych .

Jednostka traci status jednostki małej, jeśli dwa lata z rzędu przekroczy wy-
znaczone przez ustawodawcę progi . Dodatkowym warunkiem, by jednostka speł-
niająca ustalone kryteria mogła być jednostką małą, jest podjęcie przez jej organ 

18 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 3 ust . 1c .
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zatwierdzający decyzji w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zasto-
sowaniem uproszczeń przewidzianych dla tych podmiotów .

Małe jednostki mogą sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie ze wzorem, 
który stanowi treść załącznika do ustawy nr 5 . Obejmuje on: wprowadzenie do 
sprawozdania finansowego, bilans, uproszczony rachunek zysków i strat sporzą-
dzony w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym oraz skrócone dodatkowe in-
formacje i objaśnienia .

Mała jednostka może nie tworzyć zmian w kapitale własnym oraz rachunku 
przepływów pieniężnych, nawet wówczas, gdy zgodnie z zapisami art . 64 ust . 1 uor 
jej sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta . Zwolniona 
jest również z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności pod warun-
kiem jednak, że w informacji dodatkowej znajdą się dane na temat nabycia przez 
nią udziałów własnych .

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostek małych jest nieco 
krótsze niż w przypadku pozostałych podmiotów . Obejmuje sześć pozycji, m .in . 
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem, czas trwania jednostki, jeśli jest on 
ograniczony oraz omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości wraz ze 
wskazaniem zastosowanych uproszczeń .

Struktura bilansu tych jednostek także uległa skróceniu . Podobnie jak w przy-
padku innych podmiotów niefinansowych, należne wpłaty na kapitał (fundusz) 
podstawowy oraz udziały (akcje) własne są składnikami aktywów, a nie jak dotąd 
pasywów . W ramach aktywów trwałych wyszczególniono: wartości niematerial-
ne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe w podziale na środki trwałe i środki trwałe 
w budowie, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, w których 
wyróżniono nieruchomości, długoterminowe aktywa finansowe oraz długotermi-
nowe rozliczenia międzyokresowe .

W aktywach obrotowych zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokreso-
we wykazywane są w postaci zagregowanej . W należnościach krótkoterminowych 
wyszczególniono te z tytułu dostaw i usług, przy czym podzielono je na okres do 
spłaty do i powyżej 12 miesięcy . W inwestycjach krótkoterminowych w kategorii 
krótkoterminowych aktywów finansowych wyróżniono natomiast środki trwałe 
w kasie i na rachunku .

W  małych jednostkach kapitał własny tworzony jest z  kapitału (funduszu) 
podstawowego, kapitału (funduszu) zapasowego, w którego ramach wyróżniono 
nadwyżkę wartości sprzedaży nad wartością nominalną udziałów (akcji), kapitału 
(funduszu) z aktualizacji wyceny z uwzględnieniem aktualizacji wartości godzi-
wej, pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych, zysku (straty) z lat ubiegłych, 
zysku (straty) netto oraz odpisu z zysku netto w ciągu roku obrotowego .

W kapitałach obcych wyróżniono cztery główne kategorie pasywów, tj . rezer-
wy na zobowiązania z uwzględnieniem wartości rezerw na świadczenia emerytal-
ne i podobne, zobowiązania długoterminowe, w których ramach wyszczególniono 
te z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania krótkoterminowe, w których 
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wyróżniono zobowiązania wynikające z kredytów i pożyczek oraz dostaw i usług 
do spłaty do i powyżej 12 miesięcy oraz fundusze specjalne . Ostatnią pozycją ka-
pitałów obcych są rozliczenia międzyokresowe .

Uproszczenie rachunku zysków i start małych jednostek sporządzanego w wa-
riancie porównawczym polega na usunięciu z  kosztów działalności operacyjnej 
podatków i opłat, które teraz będą ewidencjonowane jako pozostałe koszty . W ka-
tegorii tej znajdzie się także wartość sprzedanych towarów i materiałów, która do 
tej pory wykazywana była w odrębnej pozycji . Podobnie jak w przypadku innych 
jednostek, także i tu kategoria zysków i strat nadzwyczajnych ulegnie usunięciu, 
a zdarzenia losowe ewidencjonowane będą w pozycji „Pozostałe przychody opera-
cyjne” lub „Pozostałe koszty operacyjne” .

Uproszczeniu ulegną również dodatkowe informacje i objaśnienia, które obej-
mować będą 18 zamiast 40 pozycji przewidzianych dla pozostałych jednostek .

Podobnie jak w przypadku jednostek mikro, podmioty gospodarujące, które 
zdecydują się na tworzenie sprawozdań za rok 2015 według nowych reguł muszą 
pamiętać o dostosowaniu danych z poprzednich sprawozdań tak, by były porów-
nywalne .

Podsumowanie

Wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe zobligowane są do spo-
rządzania sprawozdania finansowego . Stanowi ono podstawowe, wiarygodne 
i  kompleksowe źródło informacji o  stanie majątkowym, kapitałowym jednostki 
i jej wyniku finansowym . Struktura sprawozdania i jego zakres informacyjny uza-
leżniony jest od wielkości podmiotu i jego znaczenia społeczno-gospodarczego .

Koszt sporządzania sprawozdania nie powinien przekraczać korzyści z niego 
wynikających, dlatego obecnie jesteśmy świadkami wprowadzania znaczących 
uproszczeń w  tworzeniu rocznych raportów finansowych przez mikro i  małe 
jednostki . Działania te wpisują się w  trend znoszenia barier administracyjnych 
i  wprowadzania bardziej przyjaznych przepisów o  rachunkowości, tak bardzo 
oczekiwanych przez mikro i małych przedsiębiorców19 .
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Rozdział 8.

Sprawozdanie łączne a skonsolidowane  *

Wstęp

W języku polskim wyrażenia „łączenie” czy „konsolidacja” oznaczają zespole-
nie odrębnych części w całość . Można więc określić, z omawianego punktu widze-
nia, oba te wyrażenia jako synonimy1 . W „języku finansów” pojęcia „łączenie” lub 
„konsolidacja” (w odniesieniu do sprawozdania finansowego) wskazują na sposób 
sporządzania sprawozdania, który przy sprawozdaniu łącznym i skonsolidowanym 
jest różny . Przedmiotem opracowania są sprawozdania łączne oraz skonsolidowane, 
sporządzane zgodnie z ustawą o rachunkowości . Celem pracy jest ukazanie różnic 
i podobieństw pomiędzy sprawozdaniem łącznym i skonsolidowanym oraz ich spo-
rządzaniem . Do napisania pracy wykorzystano metodę pogłębionego studium litera-
turowego, ze szczególnym naciskiem na analizę przepisów ustawy o rachunkowości .

1. Sprawozdanie łączne

Łączne sprawozdanie finansowe to suma sprawozdania finansowego jednostki 
i wszystkich jej oddziałów, wyłączając odpowiednio:

1) aktywa i fundusze wydzielone,
2) wzajemne rozrachunki,
3) przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostką a jej 

oddziałami lub między jej oddziałami,
4) wynik finansowy operacji gospodarczych dokonywanych wewnątrz jed-

nostki, zawarty w aktywach jednostki lub jej oddziałów2 .

* Mgr Marcin Leśkiewicz, Politechnika Lubelska, m .leskiewicz@pollub .pl .
1 B .  Dunaj (red .), Konsolidacja, [w:] Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa 
1996, s . 407 .
2 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . zmianami), 
art . 51 ust . 1 .
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W powyższej definicji za jednostkę należy uznać nadrzędną (statutową) jed-
nostkę organizacyjną, a oddziały są wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi, 
samodzielnie sporządzającymi sprawozdania finansowe3 . Oddział jest wyodręb-
nioną i  samodzielną organizacyjnie firmą, której działalność wykonywana jest 
poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności4 .

Sporządzając łączne sprawozdanie finansowe, należy dokonać wyłączeń do-
tyczących wzajemnych świadczeń między jednostką nadrzędną a  oddziałami 
lub pomiędzy poszczególnymi oddziałami . Z  punktu widzenia jednostkowych 
sprawozdań zobowiązania (w oddziale) lub należności (w jednostce statutowej) 
muszą zostać wykazane w  sprawozdaniu oddziału oraz jednostki nadrzędnej 
zgodnie z zasadą prawdziwego i rzetelnego obrazu . W przypadku sprawozdania 
łącznego jednostka nadrzędna i  oddział tworzą jedno wspólne sprawozdanie, 
więc wewnętrzne rozrachunki nie są (z  punktu widzenia odbiorców sprawo-
zdania) istotne . Ustawa wskazuje jednak, że opisywanych wyłączeń nie można 
dokonywać, jeżeli w  jakiś sposób zniekształcałyby prawdziwy i  rzetelny obraz 
przedsiębiorstwa5 .

Omawiając łączne sprawozdanie finansowe należy poruszyć kwestię kapitałów 
własnych . Wkłady właścicieli tworzą kapitał podstawowy, który prezentowany jest 
w sprawozdaniu jednostkowym jednostki nadrzędnej . W przypadku oddziału nie 
można wykazać wysokości kapitału wniesionego przez właścicieli, gdyż oddział 
jest jedynie elementem całego przedsiębiorstwa . Podstawową pozycję kapitałów 
własnych stanowi tu fundusz wydzielony i jest równoważny z aktywami przekaza-
nymi przez spółkę nadrzędną jej oddziałom6 .

Podsumowując, sprawozdanie łączne jest całościowym sprawozdaniem jed-
nostki, która utworzyła samobilansujące się oddziały . Sprawozdanie to jest prostą 
sumą danych, z kilkoma wyjątkami, wynikającą ze sprawozdań jednostki nadrzęd-
nej oraz oddziałów .

2. Sprawozdanie skonsolidowane

Sprawozdanie skonsolidowane powstaje przez zsumowanie sprawozdań finan-
sowych jednostek tworzących grupę kapitałową, z uwzględnieniem niezbędnych 

3 Z . Kołaczyk, Łączne sprawozdanie finansowe, w: Encyklopedia rachunkowości, red . M . Gmytra-
siewicz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s . 430 .
4 Ustawy z  dnia 2 lipca 2004  r . o  swobodzie działalności gospodarczej (Dz .U .  2004, nr  173, 
poz . 1807 z późn . zmianami), art . 5 ust . 4 .
5 I . Olchowicz, A . Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych 
standardów, Difin, Warszawa 2009, s . 474-475 .
6 E .  Kowalska, Wyodrębnienie zagranicznego oddziału, „Gazeta podatkowa” z  dnia 24 .01 .2013, 
nr 7 (944), s . 11 .
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włączeń i korekt . Grupa kapitałowa to jednostka dominująca wraz z jednostkami 
zależnymi . Jednostka dominująca i zależna muszą być spółkami handlowymi7 .

Jednostka dominująca to przedsiębiorstwo sprawujące kontrolę nad inną jed-
nostką . Wyróżnia się jednostki dominujące wyższego i niższego szczebla . Pierw-
sze określenie wskazuje na przedsiębiorstwa, które sprawują kontrolę nad przy-
najmniej jedną spółką, ale same nie są kontrolowane przez inne firmy . Jednostki 
dominujące niższego szczebla to spółki, które sprawują kontrolę nad przynajmniej 
jedną spółką, ale same są zależne od innej spółki8 .

Jednostka zależna to spółka, nad którą kontrolę sprawuje spółka dominująca . 
Nie jest w tym wypadku istotne, czy jednostka zależna jest wobec innej jednostki 
dominująca9 .

Kontrola sprawowana przez jednostkę dominującą najczęściej wynika z posia-
danego większościowego pakietu udziałów w jednostce zależnej . Czasem jednostka 
dominująca bezpośrednio posiada jedynie mniejszościowy pakiet udziałów (w jed-
nostce zależnej), ale może sprawować w niej kontrolę, jeżeli pozwalają na to udzia-
ły posiadane przez jej inne jednostki zależne . Drugim przypadkiem sprawowania 
kontroli przez jednostkę dominującą nad jednostką zależną (bez pakietu większoś-
ciowego) jest sytuacja, gdy pozwala na to porozumienie zawarte z innymi podmio-
tami uprawnionymi do głosowania . Jednostka zależna kontrolowana tylko dzięki 
umowie z innymi wspólnikami określana jest mianem jednostki współzależnej10 .

Jeżeli przedsiębiorstwo posiada udziały w  innej spółce, gwarantujące silny 
wpływ na podejmowane decyzje w  jednostce, to taka firma określana jest jako 
znaczący inwestor . Spółka, na którą wpływa znaczący inwestor, określana jest 
mianem spółki stowarzyszonej, ale nie wchodzi do grupy kapitałowej znaczącego 
inwestora11 .

Posiadanie statusu jednostki dominującej wiąże się z  obowiązkiem sporzą-
dzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego12 . Ustawodawca dopuszcza 
sytuacje, w których jednostka dominująca może odstąpić lub wyłączyć niektóre 
podmioty (należące do grupy kapitałowej, z konsolidacji)13 .

7 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 3 ust . 1, pkt 37, 39, 45-46 .
8 T . Gabrusewicz, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, [w:] A . Kamela-Sowińska (red .) Ra-
chunkowość zaawansowana, cz .  II, Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej i mię-
dzynarodowe standardy rachunkowości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i  Rachunkowości, 
Poznań 2010, s . 146-147 .
9 K .  Czubakowska, Sprawozdanie skonsolidowane, [w:] K .  Winiarska (red .), Rachunkowość za-
awansowana, wydanie III uaktualnione, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s . 225 .
10 M . Remlein, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych stan-
dardów rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny w Warszawie . Cen-
tralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2010, s . 15-16 .
11 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 3 ust . 1 pkt 38, 41 .
12 Tamże, art . 55 ust . 1 .
13 W . Gabrusewicz, M . Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsoli-
dowane, wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s . 233 .
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Całkowite zwolnienie jednostki dominującej od sporządzania skonsolidowa-
nego sprawozdania następuje, gdy na dzień bilansowy roku obrotowego i na dzień 
bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy spełnione są wszystkie poniższe 
wymogi14:

• łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych 
każdego szczebla, przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych, nie prze-
kroczyły co najmniej 2 z 3 poniższych wielkości:
– 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia, w przeliczeniu 

na pełne etaty,
– 38,4 mln zł – w przypadku sumy bilansowej,
– 76,8 mln zł – w  przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów 

i produktów za rok obrotowy;
• łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych 

każdego szczebla, po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych, nie przekro-
czyły co najmniej 2 z 3 poniższych wielkości:
– 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia, w przeliczeniu 

na pełne etaty,
– 32 mln zł – w przypadku sumy bilansowej,
– 64 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i pro-

duktów za rok obrotowy .
Jeżeli jednostka dominująca spełniła powyższe wymogi, jednak przynajmniej 

po jednej z wartości (przedstawionych w warunkach przed i po dokonaniu wyłą-
czeń konsolidacyjnych), zostało przekroczone – jednostka traci prawo do zwolnie-
nia od sporządzania skonsolidowanego sprawozdania .

Jednostki dominujące średniego szczebla, mające siedzibę lub miejsce sprawo-
wania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które zgodnie 
z powyższym mają obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finan-
sowego, mogą zostać zwolnione z niego, jeżeli spełnią wszystkie poniższe warunki15:

• jednostka dominująca wyższego szczebla posiada 100% udziałów tej jednost-
ki, przy czym nie są brane pod uwagę udziały w tej jednostce posiadane przez 
członków jej organów lub jednostka dominująca wyższego szczebla posiada 
co najmniej 90% udziałów tej jednostki, a pozostali jej udziałowcy zatwierdzi-
li decyzję o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

• jednostka dominująca wyższego szczebla obejmie konsolidacją tę jednostkę 
wraz ze wszystkimi zależnymi jej jednostkami,

• kierownik jednostki złoży we właściwym rejestrze sądowym, przetłumaczone 
na język polski przez tłumacza przysięgłego, skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe jednostki dominującej wyższego szczebla wraz z opinią biegłego 
rewidenta z badania tego sprawozdania oraz skonsolidowane sprawozdanie 

14 Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 56 .
15 Tamże, art . 56 ust . 2-2a .
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z działalności jednostki dominującej wyższego szczebla, w  terminie 30 dni 
od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ale nie 
później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego w omawianej jednostce,

• jednostka ujawni w informacji dodatkowej dane liczbowe, wraz z wyjaśnie-
niem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za 
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy .

Jednostka dominująca może pominąć w konsolidacji jednostkę zależną, jeżeli 
jej udziały pozyskano w  celu odsprzedaży, występują poważne długoterminowe 
ograniczenia przy swobodnym sprawowaniu w niej kontroli lub uzyskanie infor-
macji niezbędnych do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowe-
go wiąże się z poniesieniem niewspółmiernie wysokich kosztów16 .

Jednostka dominująca może również nie obejmować konsolidacją jednostki 
zależnej, jeżeli jej dane finansowe są nieistotne . Jeżeli dwie lub więcej jednostek 
zależnych spełnia kryterium nieistotności danych finansowych, ale ich łączne dane 
są istotne, wówczas istnieje obowiązek objęcia tych spółek konsolidacją17 .

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzane przez jednostki domi-
nujące, obejmuje18:

• skonsolidowany bilans,
• skonsolidowany rachunek zysków i strat,
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym,
• informację dodatkową,
• sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej (nie jest elementem sprawo-

zdania, ale należy je do niego dołączyć) .
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania wymaga danych finansowych 

pochodzących od jednostek zależnych . Obowiązek utworzenia i przyjęcia polityki 
rachunkowości przez jednostki gospodarcze sporządzające sprawozdanie finan-
sowe, reguluje ustawa o rachunkowości19 . Polityka ta na ogół opracowywana jest 
samodzielnie przez przedsiębiorstwa . W przypadku grup kapitałowych jednostka 
dominująca wyższego szczebla zobowiązana jest do opracowania szczegółowych 
wytycznych, w zakresie organizacji rachunkowości, które obejmą wszystkie spółki 
zależne i pozwolą na sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania . Wspomnia-
ne wytyczne powinny określać20:

16 Tamże, art . 57 .
17 Tamże, art . 58 .
18 K . Czubakowska, Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej, [w:] T . Kiziukie-
wicz (red .), Ustawa o  rachunkowości. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 
2011, s . 614-642 .
19 Ustawy z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 10 ust . 1 .
20 R . Ignatowski, Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych – konsolidacja sprawozdań finan-
sowych. Zagadnienia ogólne, [w:] E . Walińska (red .), Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i spra-
wozdawczość finansowa, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s . 1235-1236 .
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• zakładowy plan kont,
• metodę wyceny aktywów i pasywów,
• sposób ewidencji kosztów i ustalania wyniku finansowego,
• dzień bilansowy i rok obrotowy skonsolidowanego sprawozdania finanso-

wego .
Brak opracowania powyższych wymogów uniemożliwiałby konsolidację . Trud-

ność przy opracowywaniu wytycznych polega na tym, że powinny one zaspokajać 
nie tylko potrzeby konsolidacyjne, ale również ewidencyjne jednostek podległych21 .

Do konsolidacji danych ujętych w sprawozdaniu finansowym grupy kapitało-
wej stosuje się odpowiednie metody konsolidacji, których dobór wskazany został 
w ustawie o rachunkowości i kształtuje się następująco22:

• dane jednostek zależnych – metoda pełna,
• dane jednostek współzależnych − metoda proporcjonalna lub praw włas-

ności,
• dane jednostek stowarzyszonych − metoda praw własności .
Pierwsza metoda konsolidacji sprawozdań finansowych − metoda pełna po-

lega na sumowaniu w pełnej wartości poszczególnych pozycji ze sprawozdań jed-
nostki dominującej i  jednostek zależnych oraz dokonaniu włączeń oraz korekt 
konsolidacyjnych23 . Konsolidacja jednostkowych sprawozdań dokonywana jest 
w następujących etapach24:

1 . wycena aktywów netto, jednostek zależnych, według wartości godziwej;
2 . zsumowanie poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finanso-

wych;
3 . dokonanie korekt kapitałowych, czyli pomniejszenia poszczególnych po-

zycji skonsolidowanego bilansu o wartości nabycia udziałów posiadanych 
przez jednostkę dominującą w jednostce zależnej oraz wartości kapitałów 
własnych jednostki zależnej będących wartościowym odzwierciedlaniem jej 
aktywów netto;

4 . obliczenie i uwzględnienie różnicy w konsolidacji poprzez odjęcie od war-
tości nabycia udziałów odpowiadającej im części aktywów netto (dodatnia 
różnica wykazywana jest w  bilansie, w  aktywach trwałych jako „wartość 
firmy jednostek zależnych”, natomiast wartość ujemna – w pasywach jako 
„ujemna wartość firmy jednostek zależnych”);

5 . obliczenie i uwzględnienie udziałów w kapitale własnym jednostek zależ-
nych należących do jednostek spoza grupy kapitałowej – odzwierciedlenie 
tego znajduje się w bilansie w pozycji „kapitały mniejszości”, a w rachunku 
zysków i strat w pozycji „zyski (straty) mniejszości”;

21 W . Gabrusewicz, M . Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa…, dz . cyt ., s . 236 .
22 R . Ignatowski, Sprawozdania finansowe jednostek…, dz . cyt ., s . 1262 .
23 Ustawaz dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 60 ust . 1 .
24 W . Gabrusewicz, M . Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa…, dz . cyt ., s . 242-301 .
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6 . wyłączenie efektów transakcji wewnątrz grupy kapitałowej, w tym:
a) wzajemnych rozrachunków,
b) przychodów i kosztów wzajemnych operacji gospodarczych,
c) zysków lub strat zawartych w aktywach,
d) dywidendy;

7 . dokonanie odpisów różnic konsolidacyjnych polegających na korekcie:
a) w bilansie, w pozycjach: „zysk/strata/netto”, „wartość firmy – jednostki 

zależne” i/lub „ujemna wartość firmy – jednostki zależne”;
b) w rachunku zysków i strat w pozycjach: „odpis wartości firmy – jednostki 

zależne” i/lub „odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne”;
8 . podział wyniku finansowego jednostek zależnych na część należącą do gru-

py kapitałowej i część należącą do jednostek lub osób spoza grupy .
Kolejną metodą konsolidacji sprawozdań jest metoda proporcjonalna, w któ-

rej etapy postępowania są następujące25:
1 . wycena aktywów netto, jednostek współzależnych, według wartości godziwej;
2 . zsumowanie poszczególnych pozycji ze sprawozdań finansowych jednostki 

dominującej w pełnych wartościach oraz jednostki współzależnej propor-
cjonalnie do posiadanych udziałów;

3 . dokonanie korekt kapitałowych – wyłączenie wartości nabycia wraz z odpo-
wiadającą częścią aktywów netto jednostki współzależnej;

4 . obliczenie różnicy z konsolidacji, tj . wartości firmy, jeżeli wynik jest dodat-
ni, lub „ujemnej wartości firmy” w przypadku wyniku ujemnego i odpo-
wiednie wpisanie otrzymanej wartości do skonsolidowanego bilansu;

5 . dalej należy postępować jak przy stosowaniu metody pełnej od 6 punktu 
z wyłączeniem punktu 8 .

Ostatnia metoda konsolidacji sprawozdań finansowych − metoda praw włas-
ności polega na ukazaniu w aktywach, w pozycji „Udziały w jednostkach podpo-
rządkowanych, wycenione metodą praw własności”, wartości udziałów posiada-
nych w jednostce stowarzyszonej, wycenionej według ceny nabycia, pomniejszonej 
lub powiększonej o  proporcjonalną część zmiany w  kapitale własnym, od mo-
mentu ich objęcia do dnia bilansowego . Uzyskaną wartość koryguje się o odpis 
wartości firmy lub ujemną wartość firmy oraz różnice w wycenie aktywów netto 
według ich wartości godzinnych i wartości księgowych przypadających na dany 
okres sprawozdawczy26 .

W rachunku zysków i strat wykazuje się udział w zysku lub stracie netto jed-
nostki podporządkowanej . Wartość tę należy jednak skorygować o zyski lub stra-
ty z tytułu transakcji dokonanych między jednostkami nadrzędnymi a jednostką 
przyporządkowaną proporcjonalnie do udziałów27 .

25 M . Remlein, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe…, dz . cyt ., s . 91-104 .
26 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 63 ust . 1 .
27 Tamże, art . 63 .
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Zastosowanie powyżej opisanych metod pozwala na sporządzenie skonsolido-
wanego sprawozdania finansowego, którego wzór określony został w załącznikach 
do rozporządzenia Ministra Finansów28 .

Zakończenie

Zrealizowany temat pozwala na stwierdzenie, że sprawozdania łączne i skon-
solidowane sporządzane są, aby w  pełni i  rzetelnie przedstawić obraz przedsię-
biorstwa . Sprawozdanie łączne opisuje całe przedsiębiorstwo składające się z jed-
nostki statutowej i oddziałów . Sprawozdanie skonsolidowane pozwala natomiast 
na szczegółowe przedstawienie grupy kapitałowej, a więc jednostki dominującej 
i  wszystkich jednostek od niej zależnych . Sens skonsolidowanego sprawozda-
nia finansowego polega na tym, że pozwala ono inwestorom bliżej zapoznać się 
z  faktycznym majątkiem jednostki dominującej, który zawiera w sobie konkret-
ne aktywa z  jednostek zależnych, a  co w  jednostkowym sprawozdaniu „ukryte” 
jest w inwestycjach długoterminowych . Można więc stwierdzić, że sprawozdanie 
skonsolidowane łączy w jedno dane jednostki nadrzędnej i  jednostek zależnych, 
tworząc pełny i rzetelny obraz grupy kapitałowej, której przewodzi jednostka nad-
rzędna .

Sposób sporządzania sprawozdania łącznego i skonsolidowanego jest podob-
ny . W przypadku sporządzania sprawozdania łącznego dane jednostki statutowej 
sumowane są z danymi oddziałów . Na koniec dokonuje się wyłączeń danych finan-
sowych, które powstały wskutek wewnętrznej działalności przedsiębiorstwa jako 
całości (jednostki nadrzędnej wraz z oddziałami) .

W skonsolidowanym sprawozdaniu (przy użyciu metody pełnej lub propor-
cjonalnej) sumowane są dane jednostki dominującej i wszystkich jednostek pod-
rzędnych (w pełni lub części proporcjonalnej do posiadanych udziałów) . W opi-
sywanych metodach (podobnie jak w sprawozdaniu łącznym) wyłączane są dane 
powstałe wskutek wewnętrznej działalności grupy . Sporządzanie skonsolidowane-
go sprawozdania różni się od sporządzania sprawozdania łącznego tym, że w przy-
padku sprawozdania skonsolidowanego niezbędne jest dokonanie korekt, które 
pozwolą na uniknięcie mnożenia tych samych danych w sprawozdaniu .

Istotna różnica pomiędzy łącznym a skonsolidowanym sprawozdaniem poja-
wia się przy konsolidacji sprawozdania metodą praw własności . Sposób łączenia 
sprawozdań w tym wypadku jest zupełnie inny niż przy sprawozdaniu łącznym .

28 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r . w sprawie szczegółowych zasad 
sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolido-
wanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz .U . 2009, nr 169, poz . 1327 z późn . zmiana-
mi), załączniki 1-6 .
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Ważną różnicą pomiędzy opisywanymi sprawozdaniami jest zupełnie inny 
wzór sprawozdań . W  przypadku sprawozdania łącznego jednostka statutowa 
sporządza sprawozdanie na podstawie wzoru przedstawionego w  załącznikach 
do ustawy o rachunkowości . Przy sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego 
wzór sprawozdania określony został w rozporządzeniu ministra finansów i zawie-
ra kilka dodatkowych pozycji np . wartość firmy, ujemna wartość firmy czy kapitały 
mniejszości .

Podsumowując, można stwierdzić, że sporządzanie sprawozdania łącznego 
jest podobne do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego, jednak w  tym 
drugim przypadku łączenie wymaga stosowania różnych metod i przez to jest bar-
dziej skomplikowane .
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Rozdział 9.

Sprawozdawczość finansowa banków i SKOK *

Wstęp

Specyficzne funkcje pełnione przez pośredników finansowych oraz charakter 
realizowanych operacji gospodarczych oddziałują na całokształt ich funkcjonowa-
nia . Dotyczy to również metod ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz 
raportowania sytuacji finansowej .

Wśród działających w Polsce pośredników finansowych wiodącą pozycję zaj-
mują banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (dalej: SKOK) . 
Podstawowym obszarem działalności gospodarczej obu tych grup podmiotów są 
różnorodne operacje dokonywane na instrumentach finansowych, w tym zwłasz-
cza przyjmowanie depozytów oraz udzielanie kredytów i pożyczek .

Specyfika funkcjonowania banków i SKOK działalności sprawia, że struktu-
ra majątku, źródeł finansowania, kreacji wyniku finansowego czy generowanych 
przepływów pieniężnych istotnie różni się od typowych odpowiedników obserwo-
wanych w przedsiębiorstwach niefinansowych . W związku z powyższym rzetelne 
i przejrzyste przedstawienie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej oraz rezulta-
tów prowadzonej działalności wymaga stosowania adekwatnych rozwiązań w za-
kresie sprawozdawczości finansowej .

Celem artykułu jest przybliżenie specyfiki sprawozdawczości finansowej ban-
ków oraz SKOK na podstawie obowiązujących w Polsce regulacji . W artykule za-
stosowano metody przeglądu i  analizy źródeł literatury przedmiotu oraz aktów 
prawnych z  zakresu sprawozdawczości finansowej banków i  SKOK, analizy po-
równawczej oraz prezentacji wybranych zagadnień w formie tabelarycznej .

Pozostała część artykułu składa się z czterech sekcji . W sekcji drugiej omó-
wiono podstawowe akty prawne regulujące kwestie sprawozdawczości finansowej 
banków i SKOK według stanu prawnego na początek września 2015 r . Stanowiąca 
zasadniczą część artykułu sekcja trzecia poświęcona została ukazaniu specyfiki po-
szczególnych elementów sprawozdań finansowych omawianych jednostek sporzą-

* Dr Piotr Bolibok, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, piotr .bolibok@kul .pl .
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dzanych na podstawie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości . 
Artykuł zamyka zakończenie stanowiące reasumpcję najważniejszych wniosków 
płynących z przedstawionych rozważań .

1. Podstawy prawne i elementy sprawozdawczości finansowej  
banków i SKOK

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady sporządzania sprawozdań 
finansowych w Polsce jest ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (dalej: 
uor)1 . Przepisy ustawy obowiązują wszystkie banki oraz SKOK, z wyjątkiem ban-
ków w  formie spółek akcyjnych sporządzających skonsolidowane sprawozdania 
finansowe . Te ostatnie bowiem (na podstawie postanowień art . 55 ust . 5 ustawy) 
muszą sprawozdawać zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdaw-
czości Finansowej (MSSF) i wchodzącymi w ich skład Międzynarodowymi Stan-
dardami Rachunkowości (MSR) oraz interpretacjami opracowanymi przez Komi-
tet ds . Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) lub 
przez istniejący uprzednio Stały Komitet ds . Interpretacji (SIC), a przepisy ustawy 
stosować jedynie w zakresie nieuregulowanym w MSSF/MSR2 .

Ze względów praktycznych(na podstawie art . 45 ust . 1b oraz art . 55 ust 7 uor) 
jednostkowe i  skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek wchodzących 
w skład grup kapitałowych, w których jednostkami dominującymi są banki, spo-
rządzane są zazwyczaj zgodnie z MSSF/MSR . Z możliwości sporządzania sprawo-
zdań finansowych według MSSF/MSR (wynikającej z postanowień art . 45 ust . 1a 
uor) korzystają również banki nietworzące grup kapitałowych, będące emitentami 
papierów wartościowych lub ubiegające się o dopuszczenie ich do obrotu na ryn-
kach regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego .

W ramach szczególnych przepisów wykonawczych do uor, na podstawie de-
legacji art . 81 ust . 2 pkt 8) lit . a), c) i d), Minister Finansów, po zasięgnięciu opinii 
Komisji Nadzoru Finansowego, wydał rozporządzenia określające:

• szczególne zasady rachunkowości banków, w tym zakres informacji wyka-
zywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego3,

1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . 
zmianami) .
2 Zakres stosowania MSSF/MSR w państwach członkowskich UE reguluje rozporządzenie Komi-
sji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r . przyjmujące określone międzynarodowe standardy 
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 320 z późn . zmianami .
3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r . w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości banków (Dz .U . 2010, nr 191, poz . 1279 z późn . zmianami) .
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• zasady tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków4,
• szczególne zasady rachunkowości SKOK5, w tym:

– zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym,
– zasady wyceny aktywów i pasywów, w tym tworzenia odpisów aktualizu-

jących .
Elementy składowe sprawozdań sporządzanych według uor oraz MSSF/MSR 

prezentuje tabela 1 .

Tabela 1. Elementy sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości  
oraz MSSF/MSR
Podstawa 
prawna Ustawa o rachunkowości MSSF/MSR

Elementy 
składowe

• bilans
• rachunek zysków i strat
• zestawienie zmian w kapitale 

(funduszu) własnym
• rachunek przepływów pieniężnych
• informacja dodatkowa, w tym:

− wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego

− dodatkowe informacje 
i objaśnienia

• sprawozdanie z sytuacji finansowej
• sprawozdanie z zysków lub strat 

i innych całkowitych dochodów
• sprawozdanie ze zmian w kapitale 

własnym
• sprawozdanie z przepływów 

pieniężnych
• informacja dodatkowa zawierająca 

podsumowanie istotnych zasad 
(polityki) rachunkowości oraz inne 
informacje objaśniające

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (tekst 
jedn . Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . zmianami), art . 45 ust . 2-3 oraz Międzynarodowego Standardu 
Rachunkowości nr 1, §10, rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone mię-
dzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L . 320 z 29 .11 .2008 r . z poźn . zmianami, 
s . 11 .

Banki oraz SKOK sporządzają analogiczne elementy sprawozdań finansowych 
jak inne podmioty zobowiązane do poddawania sprawozdań badaniu przez nie-
zależnych biegłych rewidentów . Specyficzny charakter prowadzonej działalności 
uwidacznia się natomiast w szczegółowych układach poszczególnych elementów 
sprawozdań .

4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r . w sprawie zasad tworzenia rezerw 
na ryzyko związane z działalnością banków (Dz .U . 2008, nr 235, poz . 1589) .
5 Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 25 czerwca 2014  r . w  sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz .U . 2014, poz . 880) .
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2. Specyfika sprawozdania finansowego banków i SKOK

2.1. Bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej

Struktury majątku oraz źródeł finansowania banków i  SKOK diametralnie 
różnią się od spotykanych w przedsiębiorstwach niefinansowych . Aktywa składa-
ją się w przeważającej mierze z instrumentów finansowych (zwłaszcza kredytów 
i pożyczek), podczas gdy udział składników rzeczowych jest zazwyczaj marginal-
ny . Charakterystyczną cechą jest również zdecydowanie niższy zakres samofinan-
sowania, gdyż dominującym źródłem kapitałów są zobowiązania (głównie depo-
zyty) . Z uwagi na dokonywaną transformację terminów pomiędzy pozyskiwanymi 
zwykle na krótkie okresy depozytami a udzielanymi na znacznie dłuższe okresy 
kredytami, fundamentalne znaczenie dla ich stabilnego funkcjonowania ma umie-
jętne zarządzanie ryzykiem płynności . Konieczność odzwierciedlenia powyższych 
cech szczególnych sprawia, że układ bilansu banków i SKOK zdecydowanie odbie-
ga od typowego układu przedsiębiorstw niefinansowych .

Specyfiką bilansu banków jest uporządkowanie aktywów według zasady ma-
lejącej płynności, tj . od najbardziej (środki pieniężne, należności, papiery wartoś-
ciowe) do najmniej płynnych (wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa 
trwałe, rozliczenia międzyokresowe czynne, należne wpłaty na kapitał/fundusz 
podstawowy, akcje własne) . W korespondencji do aktywów pasywa uporządko-
wane są według zasady malejącej wymagalności spłaty, tj . od najbardziej (zobo-
wiązania wobec banku centralnego, sektora finansowego, niefinansowego i  bu-
dżetowego) do najmniej wymagalnych (rezerwy, zobowiązania podporządkowane 
i składowe kapitału własnego) . Po drugie, w bilansie banków według uor brak jest 
typowego dla przedsiębiorstw niefinansowych podziału na aktywa trwałe i obro-
towe . Również w pasywach nie występują zbiorcze pozycje zobowiązań i rezerw 
oraz kapitałów własnych . Jak zauważa A . Kopiński, poszczególne pozycje bilansu 
banków według uor są wyodrębniane z punktu widzenia dwóch kryteriów − pod-
miotowego oraz rodzaju transakcji6 . Pod bilansem banki zamieszczają informację 
o wartości współczynnika wypłacalności oraz otrzymanych i udzielonych zobo-
wiązań pozabilansowych na dzień bilansowy .

MSSF/MSR nie narzucają ściśle określonego układu sprawozdania z sytuacji 
finansowej, zazwyczaj jednak na podstawie postanowień § 60 MSR 1 banki pre-
zentują jego poszczególne elementy, bazując na kryterium płynności, bez podziału 
na pozycje krótko- i długoterminowe, analogicznie jak w załączniku nr 2 do uor . 
W konsekwencji układ sprawozdania z sytuacji finansowej jest zazwyczaj zbliżony 
do układu proponowanego w uor, przy czym po stronie pasywnej zwykle wprowa-
dzane są w nim zbiorcze pozycje zobowiązań ogółem i kapitałów własnych ogó-
łem . Jak słusznie wskazuje M . Capiga, podstawowym kryterium wyodrębniania 

6 A . Kopiński, Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008, s . 78 .
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pozycji bilansu według MSSF/MSR jest jednak kryterium portfelowe, uwzględnia-
jące sposób wyceny poszczególnych instrumentów oraz przyjętą przez bank stra-
tegię inwestowania (podział na instrumenty przeznaczone do obrotu, dostępne do 
sprzedaży oraz utrzymywane do terminu zapadalności)7 .

Pod bilansem, analogicznie jak w  przypadku uor, banki wykazują wartość 
współczynnika wypłacalności na dzień bilansowy . Ponadto informują one o war-
tości księgowej kapitału własnego przypadającego na jedną akcję . W przypadku 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, w których bank 
jest jednostką dominującą, w sprawozdaniu z sytuacji finansowej mogą wystąpić 
dodatkowe pozycje, w zależności od stosowanych metod konsolidacji (pełna lub 
praw własności), w szczególności wartość kapitału własnego przypisanego akcjo-
nariuszom jednostki dominującej oraz udziałów niekontrolujących .

Podobnie jak w bankach, aktywa SKOK prezentowane są w bilansie według 
kryterium malejącej płynności, a pasywa według malejącej wymagalności spłaty . 
Jako specyficzne dla kas wskazać można jedynie wybrane pozycje funduszy włas-
nych (fundusz udziałowy i zasobowy) . Także SKOK zobowiązane są do ujawnienia 
pod bilansem wartości współczynnika wypłacalności oraz zobowiązaniach poza-
bilansowych .

2.2. Rachunek zysków i strat/sprawozdanie z zysków lub strat  
i innych całkowitych dochodów

Podstawowymi źródłami przychodów i  kosztów banków są instrumenty fi-
nansowe . Specyfika ta wymaga stosownego odzwierciedlenia w rachunku zysków 
i strat . W załączniku nr 2 do uor struktura kreacji wyniku finansowego obejmuje 
cztery główne segmenty:

• wynik działalności bankowej,
• wynik działalności operacyjnej,
• zysk (stratę) brutto,
• zysk (stratę) netto .
Wynik działalności bankowej odzwierciedla rezultaty najbardziej podstawo-

wych operacji realizowanych przez banki . Powstaje on jako suma wyniku z tytułu 
odsetek, wyniku z tytułu prowizji, przychodów akcji, udziałów i innych papierów 
wartościowych, wyniku operacji finansowych i wyniku z pozycji wymiany8 .

Wynik działalności bankowej po korekcie o pozostałe przychody i koszty ope-
racyjne, koszty działania banku, amortyzację, saldo odpisów na rezerwy i aktu-

7 M . Capiga, Finanse banków, Oficyna a Wolter Kluwers business, Warszawa 2011, s . 231 .
8 Wynik z pozycji wymiany obejmuje wynik z tytułu różnic kursowych oraz wyceny do wartości 
godziwej niezrealizowanych instrumentów pochodnych (kontraktów FX forward, swap, CIRS oraz 
opcji walutowych) .
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alizację wartości daje wynik działalności operacyjnej banku . Charakterystyczne 
jest zatem, że koszty działalności banku (amortyzacja, koszty pracownicze oraz 
ogólnoadministracyjne) stanowią dopiero element wyniku działalności operacyj-
nej, a nie podstawowej . Na tym etapie kreacji wyniku finansowego, podobnie jak 
w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych, ujmowane są skutki materializacji 
ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, w szczególności przychody i kosz-
ty z tytułu odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych i rezerw, choć 
z uwagi na ich kluczową rolę w działalności banków zostały one wyodrębnione 
z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych .

Wynik operacyjny po korekcie o rezultaty zdarzeń nadzwyczajnych staje się 
zyskiem (stratą) brutto, która po uwzględnieniu podatku dochodowego oraz 
ewentualnych pozostałych obciążeń daje finalnie zysk (stratę) netto banku .

Podobnie jak w przypadku sprawozdania z sytuacji finansowej MSSF/MSR nie 
narzucają ścisłego wzoru sprawozdania z  zysków lub strat i  innych całkowitych 
dochodów . Zgodnie z § 10A MSR 1 bank może sporządzać jedno sprawozdanie 
z zysków lub strat i całkowitych dochodów (zawierające dwie sekcje − zysków lub 
strat oraz innych całkowitych dochodów) . Inną możliwością jest prezentowanie 
sekcji zysków lub strat w odrębnym sprawozdaniu, bezpośrednio poprzedzającym 
sprawozdanie z  całkowitych dochodów . W  Polsce banki korzystają zwykle z  tej 
drugiej możliwości .

Ogólny układ sekcji rachunku zysków lub strat jest zbliżony do opisanego 
w załączniku nr 2 do uor, choć nazewnictwo i  zawartość poszczególnych pozy-
cji mogą być kształtowane bardzo swobodnie . Banki raportujące według MSSF/
MSR nie wyodrębniają również zwykle wyniku działalności bankowej . Swoboda 
w  kształtowaniu układu sprawozdania z  zysków i  strat zdecydowanie utrudnia 
bezpośrednie porównywanie i analizę efektywności działania różnych banków9 .

Jako inne całkowite dochody wykazywane są skutki operacji, które bezpośred-
nio (z  pominięciem przychodów i  kosztów) powodują zmiany stanu kapitałów 
własnych banku . Stanowią one zatem korektę wyniku netto ustalonego w sprawo-
zdaniu z zysków lub strat i są zwykle prezentowane w podziale na pozycje, które 
mogą zostać przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat oraz takie, dla których 
taka możliwość nie występuje .

Analogicznie jak w  przypadku sprawozdań z  sytuacji finansowej, w  skon-
solidowanych rachunkach zysków i  strat, jak i w sprawozdaniach z całkowitych 
dochodów, odrębnie prezentowane są wartości wyniku netto oraz całkowitych 
dochodów przypadających na akcjonariuszy jednostki dominującej oraz akcjona-
riuszy niekontrolujących .

9 A . Wszelaki, Różnice w sporządzaniu sprawozdania finansowego banku według Ustawy o ra-
chunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr  832, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr  71, 
s . 162 .
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Układ rachunku zysków i strat SKOK w znacznej mierze pokrywa się z ukła-
dem przewidzianym dla banków, choć na etapie wyniku działalności kasy (od-
powiednik wyniku działalności bankowej) rozdzielono w nim przychody z tytułu 
dywidend i pozostałe składowe wyniku finansowego z aktywów i zobowiązań fi-
nansowych . Niewielkie różnice występują również w sposobie prezentacji wyni-
ków z tytułu rezerw oraz odpisów aktualizacyjnych .

2.3. Zestawienie (sprawozdanie ze) zmian w kapitale (funduszu) własnym

Układ zestawienia zmian w kapitale własnym banku zgodnie z ustawą o ra-
chunkowości nie różni się istotnie od układu właściwego dla przedsiębiorstw nie-
finansowych . Najważniejszą różnicą jest ujęcie w nim w odrębnej pozycji zmian 
zachodzących w obrębie funduszu ogólnego ryzyka bankowego .

Zgodnie z MSSF/MSR w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym banku 
odrębnie prezentowane są zazwyczaj zmiany w:

• kapitale zakładowym,
• kapitałach rezerwowych (zapasowym, funduszu ogólnego ryzyka bankowe-

go, pozostałych),
• innych dochodach całkowitych odnoszonych bezpośrednio na kapitał włas-

ny (z pominięciem rachunku zysków i strat),
• niepodzielonym wyniku z lat ubiegłych,
• wyniku okresu bieżącego .
Podobnie jak w przypadku sprawozdań z sytuacji finansowej oraz z całkowi-

tych dochodów w  skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków od-
rębnie wykazywane są zmiany w  zakresie kapitałów przypadających na udziały 
niekontrolujące .

W przypadku SKOK układ zestawienia obejmuje zmiany w obrębie funduszy 
własnych, charakterystycznych dla spółdzielni, zatem oprócz pozycji typowych dla 
przedsiębiorstw niefinansowych wyszczególnione zostały w nim zmiany w zakre-
sie funduszu udziałowego i zasobowego .

2.4. Rachunek (sprawozdanie z) przepływów pieniężnych

Zgodnie z uor rachunek przepływów pieniężnych banków i SKOK może być 
sporządzany zarówno metodą bezpośrednią, jak i pośrednią . Analogicznie jak dla 
przedsiębiorstw niefinansowych, układy w metodach bezpośredniej i pośredniej 
różnią się jedynie obszarem działalności operacyjnej . Zachowany jest też podział 
na zasadnicze części rachunku: przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyj-
nej i finansowej . Różnice odzwierciedlające specyfikę działalności występują nato-
miast w poszczególnych pozycjach składowych .
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W przypadku banków w metodzie bezpośredniej w działalności operacyjnej 
wyszczególnione zostały pozycje odzwierciedlające przepływy z  podstawowych 
źródeł przychodów i kosztów, a więc odsetek i prowizji . Z kolei w metodzie po-
średniej charakterystyczne jest wykazywanie odrębnie zmian w stanie należności 
i zobowiązań od sektora finansowego oraz od sektora niefinansowego i budżeto-
wego jako korekt wyniku netto . Specyficznymi korektami są również zmiany stanu 
należności (zobowiązań) z  tytułu zakupionych (sprzedanych) papierów wartoś-
ciowych z otrzymanym (udzielonym) przyrzeczeniem odkupu oraz zmiany stanu 
dłużnych papierów wartościowych i zobowiązań z tytułu papierów wartościowych .

We wpływach i  wydatkach z  działalności inwestycyjnej specyfika banków 
uwidacznia się w  położeniu nacisku przede wszystkim na operacje wynikające 
z transakcji na papierach wartościowych stanowiących zwykle najistotniejszą po 
należnościach z tytułu kredytów i pożyczek składową aktywów . Wpływy i wydatki 
wynikające z operacji w obrębie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości nie-
materialnych i prawnych, są natomiast prezentowane w dalszej kolejności .

W  działalności finansowej jako specyficzne pozycje wyodrębnione zostały 
natomiast przepływy wynikające z zaciągania lub spłaty długoterminowych kre-
dytów od innych banków, pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych, 
operacji związanych z  emisją lub wykupem przez bank własnych dłużnych pa-
pierów wartościowych dla/od innych instytucji finansowych, a także zwiększenia 
i zmniejszenia stanu zobowiązań podporządkowanych10 .

Układ sprawozdania z przepływów pieniężnych sporządzanego według MSSF/
MSR w swych zasadniczych elementach jest zbieżny z układem uor, ze względu 
jednak na właściwą tym standardom swobodę prezentacji danych, zarówno ko-
lejność, jak i zakres szczegółowych pozycji mogą różnić się pomiędzy poszczegól-
nymi bankami . Ponadto, zgodnie z MSR 7, punktem wyjścia przy ustalaniu prze-
pływów z działalności operacyjnej w rachunku sporządzanym metodą pośrednią 
może być nie tylko wynik netto, ale również brutto . Warto również zauważyć, że 
pomimo zawartej w MSR 7 rekomendacji dotyczącej sporządzania sprawozdania 
z przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią większość banków stosuje meto-
dę pośrednią11 .

Rachunek przepływów pieniężnych SKOK sporządzany metodą bezpośred-
nią, podobnie jak w przypadku banków, kładzie nacisk na przepływy wynikające 
z otrzymanych i  zapłaconych odsetek i prowizji . W metodzie pośredniej specy-
ficzne korekty dotyczą natomiast wzrostu/spadku aktywów operacyjnych (głównie 
aktywów finansowych oraz kredytów i pożyczek) oraz wzrostu/spadku zobowią-
zań operacyjnych (finansowych) .

10 Wyodrębnienie zmian stanu zobowiązań podporządkowanych odzwierciedla ich rangę jako 
składowej funduszy własnych banku uwzględnianych w kalkulacji współczynnika wypłacalności .
11 § 19, Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7, rozporządzenie (WE) nr 1126/2008…, 
s . 30 .
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W  obszarze działalności inwestycyjnej, inaczej niż w  bankach, w  pierwszej 
kolejności prezentowane są przepływy wynikające z operacji na rzeczowych ak-
tywach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych (jak w przedsiębior-
stwach niefinansowych), natomiast dopiero po nich wpływy i wydatki dotyczące 
operacji na aktywach finansowych .

W  działalności finansowej charakterystyczne dla SKOK jest wyodrębnienie 
wpływów netto wynikających z wpłat/wypłat udziałów członkowskich oraz wpiso-
wego . Pozostałe kategorie mają natomiast ogólny charakter („inne wpływy/wydat-
ki z działalności finansowej”, „wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych” 
czy „inne wypłaty na rzecz członków”) .

2.5. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Podobnie jak dla przedsiębiorstw niefinansowych, informacja dodatkowa do 
sprawozdania finansowego banku sporządzanego według uor dzieli się na wprowa-
dzenie do sprawozdania, charakteryzujące ogólnie przyjęte zasady rachunkowości 
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do poszczególnych pozycji sprawozdania 
finansowego . Wymagania co do zakresu ujawnianych w nich informacji reguluje 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r . w sprawie szcze-
gólnych zasad rachunkowości banków12 .

Zakres informacji zawieranych we wprowadzeniu do sprawozdania nie różni 
się istotnie od analogicznego elementu sprawozdawczości przedsiębiorstw niefi-
nansowych . Natomiast struktura dodatkowych informacji i objaśnień jest wyraźnie 
zorientowana na uwzględnienie specyfiki prowadzonej przez banki działalności .

Przede wszystkim banki zobowiązane są do ujawniania informacji dotyczą-
cych spełniania wymogów kapitałowych określonych w ustawie − Prawo banko-
we13 . Szczegółowo przedstawiona powinna zostać także struktura walutowa, bran-
żowa, geograficzna oraz terminowa aktywów i pasywów . Duży nacisk kładziony 
jest również na strukturę i ocenę ryzyka koncentracji zaangażowań oraz klasyfika-
cję ekspozycji kredytowych i pozabilansowych zgodnie z wymogami rozporządze-
nia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r . w sprawie zasad tworzenia rezerw 
na ryzyko związane z działalnością banków14 .

W ramach zapewnienia transparentności prowadzonej działalności banki po-
winny również ujawniać informacje o udzielonych członkom organów i pracow-
nikom kredytach, pożyczkach i poręczeniach, a także transakcjach z podmiotami 
powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie .

12 Dz .U . 2010, nr 191, poz . 1279 z późn . zmianami .
13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r . – Prawo bankowe (tekst jedn . Dz .U . 2015, poz . 128 z późn . 
zmianami), art . 128 .
14 Dz .U . 2008, nr 235, poz . 1589 .
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Banki zobowiązane są również ujawniać szczegółowe informacje o strukturze 
i klasyfikacji posiadanych instrumentów finansowych, w  tym zabezpieczających 
przed ryzykiem kredytowym . Wymagane są także rozbudowane informacje w za-
kresie działalności maklerskiej i powierniczej .

Mając na uwadze szczególną rolę, jaką w sprawozdawczości finansowej ban-
ków odgrywa rzetelne stosowanie zasad ostrożnej wyceny, są one zobowiązane do 
zawierania w dodatkowych informacjach i objaśnieniach szczegółowych danych 
na temat utworzonych i rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość aktywów 
(zwłaszcza należności) oraz rezerw . Specyfika działalności banków uwzględniona 
jest również w wymogu raportowania celów i zasad zarządzania podstawowymi 
rodzajami ryzyka, na jakie są one eksponowane, tj . ryzyka rynkowego, kredytowe-
go, płynności i operacyjnego .

Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz 
o  innych informacjach objaśniających do sprawozdań sporządzanych zgodnie 
z MSSF/MSR zawiera zazwyczaj ogólne informacje o banku, stwierdzenie zgodno-
ści sprawozdania z MSSF, charakterystykę istotnych zdarzeń w roku obrotowym, 
wskazanie podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego, opis istotnych za-
sad rachunkowości, omówienie istotnych kwestii związanych z porównywalnoś-
cią danych oraz uszczegółowione informacje dotyczące poszczególnych pozycji 
sprawozdania finansowego (tzw . noty) . Zakres not jest w znacznej mierze tożsamy 
z wymogami informacyjnymi rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szcze-
gólnych zasad rachunkowości banków .

Zawartość dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego 
SKOK w dużym stopniu pokrywa się z zakresem wymaganym od banków . Specy-
ficzne wymogi dotyczą informowania o zmianach stanu funduszu oszczędnościo-
wo-pożyczkowego, rezerwy płynnej, wysokości nadwyżki bilansowej przekazanej 
na zwiększenie funduszu zasobowego, zobowiązaniach z tytułu funduszu stabili-
zacyjnego zaliczanych za zgodą KNF do funduszy własnych oraz liczbie przekro-
czeń limitów koncentracji zaangażowań wynikających z art . 30-31 ust . 1 oraz 37 
ust . 2 ustawy o SKOK15 .

Zakończenie

Przedstawione w artykule rozważania wskazują, że ze względu na specyficzny 
charakter prowadzonej działalności, obejmującej przede wszystkim różnorodne 
operacje na instrumentach finansowych, sprawozdawczość finansowa banków 
i SKOK istotnie różni się formą prezentacji poszczególnych jej elementów od spra-

15 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r . o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz .U . 
2012, poz . 855 z późn . zmianami) .
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wozdawczości przedsiębiorstw niefinansowych . Dotyczy to w szczególności ukła-
dów bilansu (sprawozdania z  sytuacji finansowej) oraz rachunku zysków i  strat 
(sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) .

Odrębnym problemem jest raportowanie przez banki sporządzające skonso-
lidowane sprawozdania finansowe lub emitujące papiery wartościowe na rynkach 
regulowanych EOG na podstawie MSSF/MSR . Przyznana w  tych standardach 
znaczna swoboda w zakresie nazewnictwa i sposobu prezentacji elementów spra-
wozdania finansowego w znacznym stopniu utrudnia bezpośrednie porównywa-
nie efektów prowadzonej przez różne banki działalności .
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Rozdział 10.

Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń  
i zakładów reasekuracji *

Wstęp

Sprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń (ZU) jest podstawowym źród-
łem informacji o  kondycji finansowej jednostki i  jej osiągnięciach w  ciągu mi-
nionego roku . Dostarcza uporządkowanych danych stanowiących istotne źródło 
informacji o wynikach działalności operacyjnej i lokacyjnej, o wyniku gospodaro-
wania i o przepływach pieniężnych . Informacje te stanowią przesłankę niezbędną 
do nakreślenia wizji przyszłości firmy w aspekcie podejmowania decyzji związa-
nych m .in . z  zarządzaniem zakładem ubezpieczeń, strategią produktową, poli-
tyką lokacyjną, podziałem zysku . Obiektywna ocena funkcjonowania ZU zależy 
od rzetelności danych ujętych w sprawozdaniu finansowym według standardów 
rachunkowości oraz od umiejętności ich interpretacji . Podstawowe reguły odno-
szą się do zasady memoriału i zasady kontynuacji działalności . W myśl pierwszej 
z nich wszystkie transakcje i ich skutki ujmuje się w sprawozdaniach finansowych 
w okresie, którego dotyczą . Druga zasada zakłada kontynuację działalności w da-
jącej się przewidzieć przyszłości, co oznacza, że w razie ograniczenia lub zaniecha-
nia prowadzenia działalności gospodarczej, zmieniają się także zasady sporządza-
nia sprawozdania finansowego .

Celem opracowania jest przedstawienie – w sposób opisowy – elementów spra-
wozdania finansowego i zasad jego przygotowania, które obowiązują w zakładach 
ubezpieczeń i zakładach reasekuracji, przy wykorzystaniu najnowszych regulacji 
wynikających z przepisów krajowych i międzynarodowych .

* Dr Judyta Przyłuska-Schmitt, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, jutyta .przyłuska@
kul .pl .
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1. Podstawowe regulacje prawne

Podstawowe przepisy prawne dotyczące sprawozdawczości ubezpieczycie-
li i  reasekuratorów zostały uregulowane w ustawie o rachunkowości (uor)1 oraz 
ustawie o działalności ubezpieczeniowej2, a wzory i wytyczne ich sporządzania – 
regulują rozporządzenia Ministra Finansów3 .

W rozdziale 9 art . 167-175 ustawy o działalności ubezpieczeniowej uregulowa-
no kwestię dotyczącą sprawozdawczości ubezpieczeniowej ZU4, z której wynika, iż 
ZU jest zobowiązany do przedstawienia organowi nadzoru rocznego sprawozdania 
finansowego, sporządzonego zgodnie z przepisami o  rachunkowości, w  terminie 
6  miesięcy od ostatniego dnia roku obrotowego . Sprawozdanie takie, obok osób 
określonych w odrębnych ustawach, podpisuje aktuariusz . W przypadku zaś ZU 
wykonującego działalność w zakresie działu II, w którym rezerwy techniczno-ubez-
pieczeniowe są ustalane metodami aktuarialnymi, dołącza się opinię aktuariusza 
o prawidłowości wykazanych w sprawozdaniu rezerw techniczno-ubezpieczenio-
wych ustalanych metodami aktuarialnymi . Do tak sporządzonego sprawozdania 
ZU dołącza raport o  stanie portfela ubezpieczeń i  reasekuracji oraz zestawienie 
środków własnych wraz ze wskazaniem dowodów ich posiadania, w wysokości co 
najmniej marginesu wypłacalności . Ustawa o działalności ubezpieczeniowej zobo-
wiązuje ZU do przedstawiania organowi nadzoru również kwartalnych i dodatko-
wych rocznych sprawozdań finansowych i  statystycznych, których zakres, formę 
i  sposób sporządzania oraz terminy ich przedstawiania, uwzględniając wszystkie 
informacje mające wpływ na ocenę sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, okre-
śla poprzez rozporządzenie minister właściwy do spraw instytucji finansowych5 .

Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, 
w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finanso-
we według wytycznych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), 
również mogą sporządzać taki raport zgodnie z MSR6 . Poza tym krajowy ZU oraz 
główny oddział podlegające dodatkowemu nadzorowi są zobowiązane do sporzą-
dzenia i przekazywania organowi nadzoru wraz ze sprawozdaniem rocznych spra-
wozdań dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie ka-
pitałowej . W szczególności dane tam zawarte dotyczą:

1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . 2013 r ., poz . 330 z późn . 
zmianami), dalej: uor .
2 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r . o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn . Dz .U . 2015, poz . 1206 
z późn . zmianami) .
3 Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 28 grudnia 2009  r . w  sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz .U . 2009, nr 226, poz . 1825) .
4 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., w brzmieniu obowiązującym od 
10 sierpnia 2014 .
5 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r . o działalności ubezpieczeniowej…, dz . cyt ., art . 169 ust . 1-2 .
6 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 45 ust . 1b .
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− pożyczek;
− gwarancji oraz innych transakcji pozabilansowych;
− środków stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności;
− lokat;
− reasekuracji biernej oraz działalności reasekuracyjnej;
− porozumień co do podziału kosztów7 .
ZU współubezpieczający lub główny oddział współubezpieczający są zobligo-

wane do sporządzania danych statystycznych dotyczących zakresu operacji koase-
kuracyjnych8 oraz przekazywania ich organowi nadzoru, który następnie przeka-
zuje organom nadzoru państwa członkowskiego UE informacje dotyczące umów 
koasekuracji i współpracuje z nimi w zakresie nadzoru nad takimi umowami .

W  uor z  kolei wiele postanowień dotyczących sporządzania sprawozdań fi-
nansowych skierowanych jest tylko do ZU i  zakładów reasekuracji, przy czym 
zakładem ubezpieczeń jest jednostka prowadząca działalność ubezpieczeniową 
na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej; a zakładem reasekura-
cji – jednostka prowadząca działalność reasekuracyjną na podstawie przepisów 
o działalności reasekuracyjnej . Przepisy uor stosuje się do tych jednostek, które 
mają siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, bez względu na wielkość przychodów .

Ustawa akceptuje przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości, 
które zostały dopuszczone ustawą, w  tym określone w  MSR, pod warunkiem 
zapewnienia wymaganej jakości sprawozdań finansowych . W związku z tym mi-
nister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Komisji 
Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) określa szczególne zasady rachunkowości 
zakładów ubezpieczeń i  zakładów reasekuracji, w  tym tworzenia rezerw tech-
niczno-ubezpieczeniowych, zakresu informacji wykazywanych w  informacji 
dodatkowej, zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
grup kapitałowych, w  tym zakres informacji wykazywanych w  skonsolidowa-
nych sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych oraz w  sprawozdaniach 
z działalności9 .

W tym miejscu warto wskazać przepisy unijne – dyrektywę Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 – dotyczące podejmowa-
nia i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II), 
które mają obecnie kluczowe znaczenie dla rynku ubezpieczeniowego . Regulują 
bowiem zagadnienia dotyczące:

7 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r . o działalności ubezpieczeniowej…, dz . cyt ., art . 173 ust . 1 .
8 Koasekuracja − wspólne ubezpieczenie większych ryzyk przez dwóch lub więcej ubezpieczycie-
li . Zwykle odpowiedzialność koasekuratorów jest ustalana w procentach sumy ubezpieczenia albo 
w częściach ułamkowych . Koasekuracja była powszechnie stosowana w Polsce w okresie międzywo-
jennym i coraz częściej przez obecnie działających ubezpieczycieli, http://www .rzu .gov .pl/vademe-
cum-ubezpieczonego/encyklopedia-ubezpieczen [data dostępu: 09 .09 .2015] .
9 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 81 ust . 2 pkt 6, lit . a .
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− podejmowania, prowadzenia i nadzorowania działalności w zakresie ubez-
pieczeń bezpośrednich i reasekuracji,

− wyceny aktywów i pasywów,
− ustalania środków własnych,
− kapitałowego wymogu wypłacalności,
− minimalnego wymogu kapitałowego,
− lokowania aktywów .
Celem wymienionych regulacji jest zapewnienie właściwej ochrony ubezpie-

czającym i ubezpieczonym . Biorąc pod uwagę, iż ZU należą do instytucji zaufania 
publicznego, ze względu na powierzane im środki, stąd w szczególności zobowią-
zane są posiadać odpowiednie kapitały, tworzyć rezerwy techniczno-ubezpiecze-
niowe, ostrożnie lokować aktywa i skutecznie zarządzać ryzykiem10 . Elementy te 
tworzą system zarządzania finansami zakładów ubezpieczeń (gospodarowania ak-
tywami i pasywami) w taki sposób, aby zapewniać bezpieczeństwo (wypłacalność) 
i  efektywność (rentowność) funkcjonowania zakładu ubezpieczeń . A  jak zarzą-
dzają, można wyczytać w sporządzanych przez nich sprawozdaniach finansowych .

2. Elementy sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń  
i reasekuracji

Do podstawowych elementów sprawozdania finansowego ZU i zakładu rease-
kuracji należą:

− bilans,
− techniczny rachunek ubezpieczeń,
− ogólny rachunek zysków i strat,
− zestawienie zmian w kapitale własnym,
− rachunek przepływów pieniężnych,
− informacja dodatkowa11 .
Do rocznego sprawozdania finansowego ZU sporządza także sprawozdania 

z działalności zakładu, a jeśli działa w obrocie giełdowym to dodatkowe, kwartal-
ne sprawozdania dla potrzeb organu nadzoru . Dla zewnętrznych odbiorców spra-
wozdań finansowych podejmujących decyzje np . inwestycyjne ważny jest wynik 
finansowy netto jednostki, na który składają się:

− wynik techniczny ubezpieczeń,
− różnica między przychodami a kosztami z działalności lokacyjnej niezali-

czana do wyniku technicznego ubezpieczeń,

10 M . Lament, Zarządzanie finansami zakładu ubezpieczeń. Solvency II, [w:] M . Iwanicz-Drozdow-
ska (red .), Ubezpieczenia, PWE, Warszawa 2013, s . 86 .
11 L . Gąsiorkiewicz, Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, [w:] K . Hendschke, 
J . Monkiewicz (red .), Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2010, s . 260 .



Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 135

− różnica między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami,
− wynik operacji nadzwyczajnych,
− obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodo-

wego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych na 
podstawie odrębnych przepisów12 .

2.1. Bilans

Bilans ZU i zakładów reasekuracji ma specyficzny układ odbiegający od po-
zostałych podmiotów gospodarczych (np . zakładów produkcyjnych, usługowych) . 
Bowiem aktywa bilansu ZU ujęte są według kryterium płynności (łatwości ich za-
miany na gotówkę), a pasywa według kryterium wymagalności (stopnia wymagal-
ności ich spłaty) . Takie ujęcie majątku ZU i źródeł jego finansowania ułatwia przy 
analizie finansowej diagnozę płynności finansowej oraz wypłacalności ubezpie-
czyciela . Strukturę bilansu ZU przedstawia tabela 1 .

Tabela 1. Aktywa i pasywa zakładu ubezpieczeń

Aktywa Pasywa
A . Wartości niematerialne i prawne
B . Lokaty

I . Nieruchomości
II . Lokaty w jednostkach 

podporządkowanych
III . Inne lokaty finansowe
IV . Należności depozytowe od cedentów

C . Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy 
ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi 
ubezpieczający

D . Należności
I . Należności z tytułu ubezpieczeń 

bezpośrednich
II . Należności z tytułu reasekuracji
III . Inne należności

E . Inne składniki aktywów
I . Rzeczowe składniki aktywów
II . Środki pieniężne
III . Pozostałe składniki aktywów

F . Rozliczenia międzyokresowe
I . Aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego

A . Kapitał własny
I . Kapitał podstawowy
II . Należne wpłaty na kapitał 

podstawowy (wielkość ujemna)
III . Akcje własne (wielkość ujemna)
IV . Kapitał (fundusz) zapasowy
V . Kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny
VI . Pozostałe kapitały rezerwowe
VII . Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII . Zysk (strata) netto

B . Zobowiązania podporządkowane
C . Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

I . Rezerwa składek i rezerwa na 
pokrycie ryzyka niewygasłego

II . Rezerwa ubezpieczeń na życie
III . Rezerwy na niewypłacone 

odszkodowania i świadczenia
IV . Rezerwy na premie i rabaty dla 

ubezpieczonych
V . Rezerwy na wyrównanie 

szkodowości (ryzyka)

12 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 44 .
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Aktywa Pasywa
II . Aktywowane koszty akwizycji
III . Zarachowane odsetki i czynsze
IV . Inne rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA RAZEM

VI . Rezerwy na zwrot składek dla 
członków

VII . Pozostałe rezerwy techniczno- 
-ubezpieczeniowe określone 
w statucie

VIII . Rezerwa ubezpieczeń na życie, 
gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) 
ponosi ubezpieczający

D . Udział reasekuratorów w rezerwach 
techniczno-ubezpieczeniowych 
(wielkość ujemna)
I . Udział reasekuratorów w rezerwie 

składek i w rezerwie na pokrycie 
ryzyka niewygasłego

II . Udział reasekuratorów w rezerwie 
ubezpieczeń na życie

III . Udział reasekuratorów w rezerwie 
na niewypłacone odszkodowania 
i świadczenia

IV . Udział reasekuratorów w rezerwie  
na premie i rabaty dla 
ubezpieczonych

V . Udział reasekuratorów 
w pozostałych rezerwach 
określonych w statucie

VI . Udział reasekuratorów w rezerwie 
ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko 
lokaty (inwestycyjne) ponosi 
ubezpieczający

E . Oszacowane regresy i odzyski (wielkość 
ujemna)
I . Oszacowane regresy i odzyski brutto
II . Udział reasekuratorów 

w oszacowanych regresach 
i odzyskach

F . Pozostałe rezerwy
I . Rezerwy na świadczenia emerytalne 

oraz inne obowiązkowe świadczenia 
pracowników

II . Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

III . Inne rezerwy
G . Zobowiązania z tytułu depozytów 

reasekuratorów
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H . Pozostałe zobowiązania i fundusze 
specjalne
I . Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 

bezpośrednich
II . Zobowiązania z tytułu reasekuracji
III . Zobowiązania z tytułu emisji 

własnych dłużnych papierów 
Wartościowych oraz pobranych 
pożyczek

IV . Zobowiązania wobec instytucji 
kredytowych

V . Inne zobowiązania
VI . Fundusze specjalne

I . Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 8 grudnia 2014 r . w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych 
i statystycznych zakładów ubezpieczeń (Dz .U . 2014, poz . 1899) wykonujących działalność w dziale 
I (ubezpieczenia na życie) .

Jednakże sam bilans nie odzwierciedla w  pełni sytuacji ZU, gdyż brakuje 
w nim informacji dotyczących kosztów i dochodów, komunikujących o zmianach 
zachodzących w stanie majątkowym ZU . Informacje takie znajdują się w rachun-
ku zysków i strat . Przedstawia on całkowity wynik działalności ZU, zrealizowany 
zarówno w związku z akwizycją i obsługą umów ubezpieczenia, jak i innymi ope-
racjami związanymi ze świadczeniem ochrony ubezpieczeniowej .

2.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest zatem kolejnym etapem sprawozdawczości, który 
pokazuje proces tworzenia wyniku finansowego . W sprawozdaniu tym ujmuje się 
przychody i koszty oraz zyski i straty nadzwyczajne, a także obowiązkowe obcią-
żenia wyniku finansowego za dany i poprzedni rok obrotowy . W sprawozdaniu 
finansowym ZU rachunek ten przedstawiony jest w postaci:

− technicznego rachunku ubezpieczeń oraz
− ogólnego rachunku zysków i strat .

2.3. Techniczny rachunek ubezpieczeń

Techniczny rachunek ubezpieczeń sporządza się dla grup ubezpieczeń bez-
pośrednich i ujmuje się w nim przychody oraz koszty związane z poszczególnymi 
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grupami ubezpieczeń za dany i poprzedni rok podatkowy13 . W ubezpieczeniach 
na życie przychody i koszty są bardziej rozbudowane aniżeli w ubezpieczeniach 
pozostałych osobowych i majątkowych, co przedstawiono w tabeli 2 .

Tabela 2 . Techniczny rachunek zakładów ubezpieczeń
Techniczny rachunek zakładów ubezpieczeń na życie

Przychody Koszty
Składki
Przychody z lokat
Niezrealizowane zyski z lokat
Pozostałe przychody techniczne 
na udziale własnym

Odszkodowania i świadczenia
Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych na udziale własnym
Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale 
własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw
Koszty działalności ubezpieczeniowej
Koszty działalności lokacyjnej
Niezrealizowane straty na lokatach
Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym

Techniczny rachunek zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych

Przychody Koszty
Składki
Pozostałe przychody techniczne 
na udziale własnym

Odszkodowania i świadczenia
Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych na udziale własnym
Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale 
własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw
Koszty działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym
Zmiana stanu rezerw na wyrównanie szkodowości 
(ryzyka)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J . Handschke, J . Monkiewicz (red .), Ubezpieczenia. Pod-
ręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2010, s . 263 .

Techniczny rachunek ubezpieczeń w ZU (działu I i/lub działu II) przedstawia 
wyniki finansowe osiągnięte wyłącznie w związku z operacjami ubezpieczeniowy-
mi . W myśl uor wynik techniczny ubezpieczeń stanowi różnicę między przycho-
dami ze składek, pozostałymi przychodami technicznymi a wypłaconymi odszko-
dowaniami, świadczeniami i  zmianami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, 
z uwzględnieniem udziału reasekuratorów w składce, odszkodowaniach i  zmia-
nach stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz kosztami działalności 
ubezpieczeniowej i pozostałymi kosztami technicznymi14 .

13 L . Gąsiorkiewicz, Gospodarka finansowa…, dz . cyt ., s . 262 .
14 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 45 .
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Techniczny wynik ubezpieczeń stanowi punkt wyjścia do sporządzenia ra-
chunku zysków i  strat, który jest kolejnym etapem sprawozdawczości zakładu 
ubezpieczeń .

Tabela 3. Rachunek zysków i strat zakładów ubezpieczeń
Rachunek zysków i strat zakładów ubezpieczeń na życie

Przychody Koszty

Przychody z lokat
Niezrealizowane zyski z lokat
Pozostałe przychody operacyjne
Zyski nadzwyczajne

Koszty działalności lokacyjnej
Niezrealizowane straty na lokatach
Pozostałe koszty operacyjne
Straty nadzwyczajne
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)

Rachunek zysków i strat zakładów ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych

Przychody Koszty

Pozostałe przychody operacyjne
Zyski nadzwyczajne

Pozostałe koszty operacyjne
Straty nadzwyczajne
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)

Źródło: opracowanie własne (pełna wersja dostępna jest w załączniku nr 3 do ustawy o rachun-
kowości) .

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

Kolejny element sprawozdania finansowego to rachunek przepływów pienięż-
nych . Przedstawia on wielkość, źródła pozyskania i sposób wykorzystania środ-
ków pieniężnych przez ZU w  działalności operacyjnej, lokacyjnej i  finansowej . 
Sprawozdanie z  przepływów pieniężnych uwzględnia strumienie przepływów 
pieniężnych dodatnich i ujemnych, czyli wpływu (inflows of cash) oraz wypływu 
gotówki (outflows of cash), pomiędzy którymi zachodzą zmiany stanu gotówki . 
Sporządzając rachunek przepływów pieniężnych, poszukuje się odpowiedzi na na-
stępujące pytania:

− Z jakich źródeł pochodzą środki pieniężne?
− Jaka część tych środków tworzona jest wewnątrz zakładu ubezpieczeń?
− W  jakich obszarach działalności zakładu ubezpieczeń powstaje najwięcej 

środków pieniężnych, a w jakich są najmniej?
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Celem rachunku przepływów pieniężnych jest pokazanie z  jednej strony, 
w jaki sposób były finansowane działania zakładu ubezpieczeń, a z drugiej – w jaki 
sposób wykorzystano zasoby finansowe . W  Polsce obowiązkowi sporządzania 
tego sprawozdania podlegają wszystkie jednostki, których sprawozdanie finanso-
we podlega badaniu . Zakłady ubezpieczeniowe sporządzają rachunek przepływów 
pieniężnych metodą bezpośrednią15 poprzez przeanalizowanie wszystkich wpły-
wów i wypływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej 
i finansowej . Metoda ta jest uważana za dostarczającą więcej informacji na temat 
procesów zachodzących w  jednostce organizacyjnej . Pogrupowanie przepływów 
pod względem ich źródła pozyskania i  celu wydatkowania pozwala skuteczniej 
prognozować przepływy pieniężne w przyszłości .

Rachunek przepływów pieniężnych jest w zasadzie jedynym, pełnym źródłem 
informacji pozwalającym ocenić zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań 
przez ZU . Wynika to stąd, iż zasada memoriałowa bilansu oraz rachunku zysków 
i strat nie pokazuje w pełni zdolności finansowej ZU, stąd rachunek przepływów 
pieniężnych ma zasadnicze znaczenie dla dalszej analizy sytuacji finansowej ZU . 
Informacje o przepływach pieniężnych wpływają bowiem, na ocenę wypracowy-
wania środków oraz ich wykorzystywania w działalności operacyjnej, inwestycyj-
nej i finansowej ZU16 .

2.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Analiza kolejnego elementu sprawozdania finansowego ZU dotyczy zestawie-
nia zmian w kapitale własnym . Zestawienie to jest uzupełnieniem bilansu i infor-
muje, w jaki sposób w ciągu bieżącego i poprzedniego roku obrotowego zmieniły 
się poszczególne składniki kapitałów własnych w rozbiciu na elementy składowe . 
Pozwala zatem zorientować się w kwestii zmian stanu posiadania poszczególnych 
elementów kapitałów własnych . Poza tym zestawienie zmian w kapitale własnym 
informuje o wielkości i charakterze tych zmian oraz o skutkach podziału zysku lub 
pokrycia straty dla wielkości kapitału własnego .

Uzupełnieniem wyżej opisanych elementów sprawozdania finansowego jest 
informacja dodatkowa . Dane ujawnione w  informacji dodatkowej pozwalają le-
piej zrozumieć specyfikę działalności poszczególnych ZU, co jest szczególnie istot-
ne w przypadku zakładów będących w początkowej fazie działalności, ale także 
w momencie łączenia się czy przejęcia przez inne ZU .

15 J . Handschke, J . Monkiewicz (red .), Ubezpieczenia…, dz . cyt ., s . 266 .
16 I . Olchowicz, A . Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych 
standardów rachunkowości, wyd . III rozszerzone, Difin, Warszawa 2015, s . 23 .
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2.6. Informacja dodatkowa

Informacje dodatkowe i objaśnienie pozycji pozabilansowych stanowią ważne 
uzupełnienie danych przedstawionych w bilansie, gdyż optymalizują identyfikację 
ryzyka i niepewności funkcjonowania jednostki, niosą informacje o należnościach 
i zobowiązaniach warunkowych oraz o segmentach geograficznych i asortymento-
wych niezaprezentowanych w bilansie17 . Dzięki dodatkowym informacjom obraz 
sprawozdania finansowego i jego interpretacja jest pełniejsza .

Zakończenie

Wzory sprawozdań finansowych, przedstawione w  załączniku nr 3 uor, ści-
śle określają zakres informacji wykazywanych przez ZU oraz zakłady reasekuracji 
i obligują je do przedstawienia swoich danych zgodnie z nimi . Dzięki temu sprawo-
zdania finansowe ubezpieczycieli i reasekuratorów stają się przejrzyste i ułatwiają 
porównywanie zawartych w nich danych . Ilość i szczegółowość informacji zawarta 
w  raporcie ubezpieczyciela daje odbiorcy sprawozdania finansowego możliwość 
zapoznania się z najbardziej interesującymi go obszarami, a umiejętność interpre-
tacji danych pozwala podejmować racjonalne decyzje .
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Rozdział 11.

Sprawozdawczość finansowa funduszy inwestycyjnych  
i emerytalnych *

Wstęp

Na polskim rynku finansowym1 pod koniec lat dziewięćdziesiątych2 pojawiły się 
fundusze inwestycyjne (FI) oraz otwarte fundusze emerytalne (OFE) . W kolejnych 
latach tworzone były także inne fundusze oraz różnorodne formy dobrowolnego 
gromadzenia środków na przyszłe cele emerytalne . W Polsce każda grupa funduszy 
i form oszczędzania emerytalnego jest zarządzana zasadniczo przez inny typ insty-
tucji finansowych . W konsekwencji każda instytucja finansowa oraz fundusze, któ-
rymi ona zarządza, funkcjonują na podstawie odrębnych przepisów prawnych . Dla 
poszczególnych grup funduszy ustanowiono również odrębne regulacje dotyczące 
prowadzenia rachunkowości, w tym sprawozdawczości finansowej .

Celem opracowania jest przedstawienie klasyfikacji funduszy inwestycyjnych 
i  emerytalnych funkcjonujących w Polsce oraz regulacji prawnych, które stano-
wią podstawę ich tworzenia i  szczególnych zasad sprawozdawczości finansowej . 
Metody wykorzystane na potrzeby niniejszego opracowania to analiza dostępnej 
literatury i aktualnych przepisów prawnych w przedmiotowym zakresie .

1. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

Funkcjonowanie FI wiąże się z gromadzeniem i inwestowaniem środków pie-
niężnych powierzonych przez inwestorów indywidualnych i  instytucjonalnych 

* Dr Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, elzbieta .szczepan-
kiewicz@ue .poznan .pl .
1 A .  Kamela-Sowińska, Rynek finansowy i  jego cechy, [w:] D .  Garstecki, A .  Kamela-Sowińska 
(red .), Rachunkowość instrumentów finansowych, „Materiały Dydaktyczne”, nr 282, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, s . 7-11 .
2 Tworzenie i zasady prowadzenia funduszy regulowały ustawy uchwalone w 1997 roku − ustawa 
o funduszach inwestycyjnych oraz ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych .
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np . OFE, instytucje finansowe . Natomiast funkcjonowanie OFE związane jest 
z gromadzeniem i inwestowaniem środków pieniężnych ze składek emerytalnych 
członków funduszu na poczet wypłaty przyszłych emerytur w  ramach II filara 
obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych . Poza OFE na rynku emerytalnym 
funkcjonują również inne formy nieobowiązkowego zabezpieczenia emerytalnego 
w ramach III filaru .

Klasyfikację funduszy inwestycyjnych i  emerytalnych w  Polsce prezentuje 
tabela 1 .

Tabela 1. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w Polsce

Nazwa Klasyfikacja funduszy Inwestor
(uczestnik, członek) Podmiot zarządzający

Fundusze 
inwestycyjne

− Fundusze 
inwestycyjne otwarte 
(FIO)

− Specjalistyczne 
fundusze inwestycyjne 
otwarte (SFIO)

− Fundusze 
inwestycyjne 
zamknięte (FIZ)

Uczestnicy FI to inwestorzy, 
którzy powierzają 
środki FI do zbiorowego 
inwestowania:
− osoby fizyczne 

(inwestorzy 
indywidualni)

− instytucje (inwestorzy 
instytucjonalni)

Towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych (TFI) 
lub spółka zarządzająca 
FI na podstawie umowy 
z TFI

II filar 
zabezpieczenia 
emerytalnego

Otwarte fundusze 
emerytalne (OFE)

Członkami są osoby 
fizyczne

Powszechne 
towarzystwa emerytalne 
(PTE)

III filar 
zabezpieczenia 
emerytalnego

Pracownicze fundusze 
emerytalne (PrFE)

Członkami są pracownicy 
jednostek, jeśli jednostka 
przystąpiła do realizacji 
programu emerytalnego dla 
swoich pracowników

− Pracownicze 
towarzystwa 
emerytalne (PrTE)

− Towarzystwa 
ubezpieczeń na życie

− TFI
Dobrowolne fundusze 
emerytalne (DFE)

Członkami są osoby 
fizyczne indywidualnie 
odkładające środki na 
poczet przyszłej emerytury

PTE

Pakiety emerytalne 
tworzone w ramach 
specjalistycznych 
funduszy inwestycyjnych 
otwartych (SFIO)

Uczestnikami FI są osoby 
fizyczne indywidualnie 
odkładające środki na 
poczet przyszłej emerytury

TFI

Indywidualne konta 
emerytalne (IKE)

Właścicielami środków są 
osoby fizyczne

− Banki
− Podmioty prowadzące 

działalność maklerską
− PTE
− TFI
− Zakłady ubezpieczeń

Indywidualne konta 
zabezpieczenia 
emerytalnego (IKZE)

Źródło: opracowanie własne .
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W dalszych częściach rozdziału przyjęto, że wszystkie typy funduszy inwesty-
cyjnych nazywane będą FI, natomiast pakiety emerytalne SFIO oraz OFE, PrFE, 
DFE określane jako fundusze emerytalne (FE) .

Nadzór nad funkcjonowaniem FI i FE oraz instytucjami prowadzącymi IKE 
i IKZE sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) . Wszystkie FI i FE mają 
osobowość prawną . Ze względu na charakter i skalę działalności funduszy razem 
z instytucjami nimi zarządzającymi (czyli PTE, TFI, bankami, zakładami ubezpie-
czeń i podmiotami maklerskimi) w myśl przepisów ustawy o biegłych rewidentach 
zaliczane są one do jednostek zainteresowania publicznego3 .

2. Regulacje w zakresie rachunkowości funduszy inwestycyjnych  
i emerytalnych

Podstawę prowadzenia wszystkich typów FI oraz emerytalnych pakietów SFIO 
określają przepisy znowelizowanej w 2014 roku ustawy o funduszach inwestycyj-
nych4 i  kilkanaście aktów wykonawczych do tej ustawy, w  tym rozporządzenia 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości FI5 . Natomiast prowadzenie OFE, 
PFE i DFE jest regulowane przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych6, również znowelizowanej w 2014 roku, a także wytycznymi 
kilkunastu aktów wykonawczych7, w tym rozporządzenia w sprawie szczególnych 

3 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r . o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnio-
nych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz .U . 2009, nr 77, poz . 649), 
art . 2 ust . 4b-h .
4 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r . o funduszach inwestycyjnych (Dz .U . 2014, poz . 157) .
5 Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 24 grudnia 2007  r . w  sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz .U . 2007, nr 249, poz . 1859) .
6 Ustawa z  dnia 28 sierpnia 1997  r . o  organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
(Dz .U . 2010, nr 34, poz . 189, nr 127, poz . 858, nr 182, poz . 1228, Dz .U . 2011, nr 75, poz . 398 z późn . 
zmianami) .
7 Najważniejsze z nich to: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r . zmieniające 
rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytal-
nego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograni-
czeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz .U . 2006, nr 13, 
poz . 91 z późn . zmianami); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r . zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytal-
nych (Dz .U . 2006, nr 17, poz . 131); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r . w spra-
wie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych (Dz .U . 2004, nr 51, 
poz .  493); rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 20 marca 2009  r . zmieniające rozporządzenie 
w  sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegó-
łowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i prze-
chowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty (Dz .U . 2009, nr 55, poz . 451 
z późn . zmianami) .



Sprawozdawczość finansowa według zasad szczególnych 146

zasad rachunkowości FE8 . Zasady prowadzenia IKE i IKZE są regulowane także 
właściwą ustawą9 .

Rachunkowość FI oraz FE prowadzą towarzystwa/inne instytucje10, które za-
rządzają funduszem . Rachunkowość FI11 oraz FE12 są prowadzone odrębnie od sy-
stemu rachunkowości instytucji zarządzającej funduszem .

Podstawowe zasady rachunkowości we wszystkich typach funduszy wyznacza 
ustawa o rachunkowości13 . Ogólne zasady stosowane przy prowadzeniu rachun-
kowości funduszy, wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości, są takie same 
jak zasady stosowane w towarzystwach/innych instytucjach zarządzających fun-
duszami, a także pozostałych jednostkach gospodarczych . Są to takie zasady, jak:

• ciągłości stosowania zasad (polityki) rachunkowości,
• memoriału,
• ostrożności,
• indywidualnej wyceny,
• porównywalności informacji,
• istotności,
• periodyzacji i współmierności .
Szczegółowe zasady rachunkowości odrębnie dla poszczególnych typów fundu-

szy zostały określone w wyżej wymienionych rozporządzeniach o szczególnych zasa-
dach rachunkowości odpowiednio dla FI oraz FE . Zasady te dotyczą w szczególności:

• prowadzenia ewidencji i  wyceny poszczególnych składników bilansu, 
w szczególności lokat w różne instrumenty finansowe14;

8 Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 24 grudnia 2007  r . w  sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz .U . 2007, nr 248, poz . 1847) oraz rozporządzenie Mini-
stra Finansów z dnia 21 sierpnia 2014 r . zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz .U . 2014, poz . 1209) .
9 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r . o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidual-
nych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz .U . 2004, nr 116, poz . 1205 z późn . zmianami) .
10 E .I .  Szczepankiewicz, Zasady rachunkowości, kontroli wewnętrznej i  audytu w  towarzystwach 
funduszy inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa 2014, s . 9-23; taż, Zasady rachunkowości, sprawozdaw-
czości i rewizji finansowej w funduszach inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa 2014, s . 10; taż, Rachun-
kowość OFE oraz towarzystw nimi zarządzających w przykładach i zadaniach, „Materiały Dydaktycz-
ne”, nr 295, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s . 9 .
11 Taż, Zasady rachunkowości, kontroli wewnętrznej i audytu…, dz . cyt ., s . 33 .
12 Taż, Rachunkowość OFE oraz towarzystw…, dz . cyt ., s . 10 .
13 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . 
zmianami) .
14 D . Garstecki, A . Kamela-Sowińska (red .), Rachunkowość instrumentów finansowych, „Materia-
ły Dydaktyczne”, nr 282, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, 
s . 65-161; D . Garstecki, Metody pomiaru efektywności zabezpieczenia w rachunkowości, „Studia Eko-
nomiczne . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012, nr 126, s . 47-57; 
tenże, Koncepcja „Sprawozdania z instrumentów finansowych” (SFI) jako narzędzia ochrony interesu 
publicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr  832, „Finanse, Rynki finansowe, 
Ubezpieczenia” 2014, nr 71, s . 43-60; tenże, Problem wyceny i ewidencji instrumentów pochodnych 
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• ustalania wartości kosztów i przychodów funduszu;
• ustalania wyniku z operacji FI i wyniku finansowego FE;
• ustalania wartości aktywów netto każdego funduszu;
• ustalania wartości jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych 

w FI oraz jednostek rozrachunkowych w FE .
Rozporządzenie w  sprawie szczególnych zasad rachunkowości FI zawiera 

wzór elementów sprawozdania finansowego dla FIO i FIZ15 . Zatem określa także 
wzór sprawozdania finansowego SFIO, w tym takiego, który gromadzi i inwestu-
je środki na cele emerytalne . Natomiast rozporządzenie w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości FE zawiera wzór poszczególnych elementów sprawozdania 
finansowego dla OFE, DFE, PrFE .

Zasadnicze elementy systemu rachunkowości, w  tym rodzaje ksiąg rachun-
kowych, w FI oraz FE są takie same, jak w innych jednostkach, które prowadzą 
rachunkowość na podstawie przepisów uor . Powyższe rozporządzenia wymieniają 
również dodatkowe elementy ksiąg rachunkowych dla poszczególnych typów fun-
duszy . W OFE, PrFE i DFE są to: rejestr członków funduszu, zestawienia analitycz-
ne aktywów i zobowiązań oraz zestawienia analityczne rozliczeń międzyokreso-
wych . Natomiast w FI, w tym SFIO, dodatkowym elementem ksiąg rachunkowych 
są rejestry uczestników .

Księgi rachunkowe FI i FE prowadzi się w języku polskim oraz w walucie pol-
skiej . Wyjątek od tej zasady stanowią księgi rachunkowe tylko tych FI, dla których 
księgi należy prowadzić w walucie, w której wyceniane są jego aktywa i ustalane 
są jego zobowiązania . W przypadku, gdy FI dokonuje zmiany waluty wykorzysty-
wanej do wyceny aktywów oraz ustalania zobowiązań, zmiana taka wchodzi w ży-
cie z początkiem kolejnego roku obrotowego16 . Księgi rachunkowe FI muszą być 
prowadzone w  taki sposób, aby było możliwe ustalenie wartości aktywów netto 
na każdy dzień wyceny oraz na dzień bilansowy oraz wartości jednostki uczestni-
ctwa/jednostki rozrachunkowej .

Za właściwe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz za rzetelność i prawidło-
wość sprawozdania finansowego FI oraz FE odpowiadają towarzystwa lub inne 
instytucje, które zarządzają funduszami .

w warunkach zmienności rynków finansowych, „Zeszyty Naukowe” nr 191, Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Poznaniu, Poznań 2011, s . 35-45; tenże, Wycena i ewidencja księgowa opcji finansowych, [w:] 
Problemy sporządzania i badania sprawozdań finansowych w aktualnych uwarunkowaniach gospodar-
czych, Materiały na konferencję, VII Ogólnopolska Konferencja Zawodowa, KIBR, Katedra Rachun-
kowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s . 50-60 .
15 E .I . Szczepankiewicz, Zasady rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji…, dz . cyt ., s . 105-122; 
taż, Rachunkowość funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw nimi zarządzających w przykładach i za-
daniach, „Materiały Dydaktyczne”, nr 291, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu, Poznań 2015, s . 24-46 .
16 Stanowi o tym art . 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz § 6 rozporządzenia o szczegól-
nych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych .
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3. Zasady sprawozdawczości finansowej w funduszach inwestycyjnych  
i emerytalnych

System rachunkowości FI oraz FE obejmuje wiele specyficznych operacji go-
spodarczych, które nie występują w innych jednostkach . Skutki tych operacji są 
ujawnione w obligatoryjnych sprawozdaniach finansowych, raportach okresowych 
i informacjach bieżących, które są sporządzane i przesyłane do KNF . Przeprowa-
dzone przez autorkę rozdziału badania potwierdziły, że ze względu na specyfikę 
działania FI i FE ich sprawozdania finansowe znacznie różnią się od sprawozdań 
towarzystw/innych instytucji zarządzających funduszami (w tym banków, zakła-
dów ubezpieczeń)17, a także pozostałych jednostek gospodarczych18 .

Cytowane wyżej rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
FI, jak i FE określają19:

• zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszu,
• zasady ewidencji operacji funduszu,
• zasady wyceny składników bilansu oraz ustalania wyniku z  prowadzonej 

działalności,
• zakres informacji i  strukturę poszczególnych elementów sprawozdania fi-

nansowego,
• terminy sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego,
• terminy sporządzenia i złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania fi-

nansowego,
• termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
• w załącznikach wzory poszczególnych elementów sprawozdania finanso-

wego .
Sprawozdanie finansowe FI, w  tym sprawozdanie SFIO, sporządza TFI/inna 

instytucja, która zarządza FI odrębnie od swojego sprawozdania finansowego . 
Zgodnie z rozporządzeniem o szczególnych zasadach rachunkowości FI sprawo-
zdanie finansowe sporządza się dwa razy w  roku jako sprawozdanie półroczne 
i sprawozdanie roczne . Zarówno sprawozdanie półroczne, jak i roczne FI składa 
się z tych samych elementów, czyli:

17 M .  Kiedrowska, Rachunkowość ubezpieczeniowa, [w:] W .  Gabrusewicz (red .), Rachunkowość 
instytucji finansowych i  jednostek budżetowych, Stowarzyszenie Księgowych w  Polsce, Warszawa 
2012, s . 200-204; E .I . Szczepankiewicz, Rachunkowość funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw…, 
dz . cyt ., s . 24-46; taż, Rachunkowość OFE oraz towarzystw…, dz . cyt., s . 38-69; Rachunkowość banków 
w przykładach i zadaniach, taż (red .), „Materiały Dydaktyczne”, nr 296, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s . 61-138; ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunko-
wości…, dz . cyt ., załączniki nr 2-3 .
18 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., załącznik nr 1 .
19 E .I . Szczepankiewicz, Rachunkowość funduszy inwestycyjnych, [w:] W . Gabrusewicz (red .), Ra-
chunkowość instytucji…, dz . cyt ., s . 230-231; taż, Rachunkowość otwartych funduszy emerytalnych, 
[w:] W . Gabrusewicz (red .), Rachunkowość instytucji…, dz . cyt ., s . 287-288 .
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• wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
• bilansu FI,
• rachunku wyniku z operacji FI,
• zestawienia zmian w aktywach netto FI,
• zestawienia lokat FI,
• not objaśniających w informacji dodatkowej .
Dla FIZ dodatkowo do sprawozdania rocznego sporządza się rachunek prze-

pływów pieniężnych . Załącznik do rozporządzenia zawiera pełną treść każdego 
z tych elementów sprawozdania finansowego . Ponadto do rocznego sprawozdania 
finansowego wszystkich typów FI dołącza się również:

1) list TFI do uczestników FI opisujący wyniki działania tego funduszu w okre-
sie sprawozdawczym;

2) oświadczenie depozytariusza o  zgodności danych finansowych ze stanem 
faktycznym na temat stanów aktywów FI na rachunkach pieniężnych, ra-
chunkach papierów wartościowych oraz o pożytkach z tych aktywów wyka-
zanych w rocznym sprawozdaniu finansowym .

Sprawozdanie finansowe FE sporządza PTE/inna instytucja, która zarządza 
FE20, sporządza również odrębnie od swojego sprawozdania finansowego . Zgod-
nie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości FE sprawoz- 
danie finansowe sporządzane jest jako sprawozdanie półroczne i roczne . Roczne 
sprawozdania OFE, PrFE i DFE składają się z siedmiu elementów:

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
• bilansu FE,
• rachunku zysków i strat FE,
• zestawienia zmian w aktywach netto FE,
• zestawienia portfela inwestycyjnego FE,
• zestawienia zmian w kapitale własnym FE,
• not objaśniających w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego .
Załącznik do rozporządzenia zawiera pełną treść każdego z  tych elementów 

sprawozdania finansowego .
Podobnie jak w przypadku FI, również do rocznego sprawozdania finansowe-

go FE dołącza się:
• pisemną informację skierowaną do członków FE, w  której opisuje się 

w zwięzły sposób wyniki działania FE, w tym liczbę jednostek rozrachun-
kowych, wartość jednostki rozrachunkowej oraz kwotę zgromadzoną na ra-
chunku członka w okresie sprawozdawczym;

• oświadczenie depozytariusza o zgodności danych zawartych w sprawozda-
niu finansowym FE ze stanem faktycznym .

Półroczne sprawozdanie finansowe OFE, PrFE i DFE składa się tylko z bilansu 
FE, rachunku zysków i strat FE, zestawienia portfela inwestycyjnego FE i zestawie-

20 E .I . Szczepankiewicz, Rachunkowość OFE oraz towarzystw…, dz . cyt ., s . 38-69, 98-174 .
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nia zmian w kapitale własnym funduszu FE . Sprawozdania finansowe FE sporzą-
dza się w walucie polskiej i w języku polskim .

Należy podkreślić, że zakres informacji ujawnianych w wymienionych ele-
mentach sprawozdania finansowego FI oraz FE, a także ich struktura, znacznie 
różnią się od sprawozdania towarzystw/innych instytucji zarządzających fundu-
szami . Różnią się one także od sprawozdania finansowego pozostałych jedno-
stek gospodarczych . Dlatego dla jakości sprawozdań finansowych21 FI oraz FE, 
a  także informacji, które zawierane są w raportach okresowych lub bieżących, 
dostarczanych do KNF, szczególne znaczenie ma konstrukcja zakładowego pla-
nu kont . Należy wspomnieć, że dotychczas Ministerstwo Finansów nie ogłosiło 
wzorcowych planów kont dla omawianych funduszy ani towarzystw nimi zarzą-
dzających22 . Spośród instytucji finansowych tylko banki mogą korzystać z ogło-
szonego w  formie rozporządzenia Ministra Finansów wzorcowego planu kont 
dla banków .

Należy wspomnieć, że podobnie jak w  innych jednostkach zainteresowania 
publicznego półroczne sprawozdanie finansowe FI oraz FE podlega przeglądowi 
prowadzonemu przez biegłego rewidenta, a roczne sprawozdanie finansowe pod-
lega obligatoryjnej rewizji finansowej23 .

21 Szerzej o jakości planów kont i ich wpływie na jakość sprawozdawczości w: E .I . Szczepankie-
wicz, Wpływ jakości konstrukcji zakładowego planu kont na jakość sprawozdawczości w  instytucji 
zbiorowego inwestowania, [w:] Problemy zapewnienia jakości sprawozdawczości i audytu w jednost-
kach gospodarczych, taż (red .), „Zeszyty Naukowe” 2013, nr 2 (10), Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Handlu i Rachunkowości, Poznań 2013, s . 8-17; M . Kowalczyk, E .I . Szczepankiewicz, Konto księgowe 
jako podstawa ewidencji operacji gospodarczych w rachunkowości jednostki gospodarczej, [w:] W . Ga-
brusewicz, J . Samelak (red .), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, Poznań 2011, s . 95-120; M . Kowalczyk, E .I . Szczepankiewicz, Konto księgowe jako pod-
stawowe urządzenie ewidencjonowania operacji gospodarczych, [w:] A . Kamela-Sowińska (red .), Pod-
stawy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
Poznań 2015, s . 84-114 .
22 Szerzej o  problemach konstrukcji zakładowych planów kont w  funduszach i  towarzystwach 
nimi zarządzających oraz propozycje wzorcowych planów kont w: E .I . Szczepankiewicz, Zakładowy 
plan kont jako narzędzie realizacji zasad (polityki) rachunkowości funduszu inwestycyjnego, „Studia 
Oeconomica Posnaniensia” 2014, vol . 2, no . 5 (66), s . 125-141; taż, Propozycja wzorcowego planu kont 
dla funduszy emerytalnych, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 873, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, 
nr 77, s . 197-210; taż, Propozycja wzorcowego planu kont towarzystwa funduszy inwestycyjnych, [w:] 
M . Remlein (red .), Rachunkowość warta poznania. Teoria, praktyka, polityka rachunkowości, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s . 229-240 .
23 Szerzej o  procedurach przeglądu i  rewizji sprawozdań finansowych w: E .I .  Szczepankiewicz, 
Sprawozdanie finansowe funduszu emerytalnego jako przedmiot badania biegłego rewidenta, [w:] 
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego” nr 542, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2009, nr 18, s . 479-486; taż, Zasady 
sporządzania i przeglądu okresowych sprawozdań finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych 
i funduszy inwestycyjnych, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego”, nr 668, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2011, nr 41, s . 679-692 .
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Ponadto towarzystwo/inna instytucja zarządzająca funduszem ma obowiązek 
opublikowania na stronie internetowej:

1) półrocznego sprawozdania finansowego funduszu po dokonaniu ich prze-
glądu;

2) rocznego sprawozdania finansowego funduszu po przeprowadzeniu rewizji 
finansowej .

Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego składane jest ono 
w ciągu czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego do „Monitora Sądo-
wego i Gospodarczego” .

Bilans funduszu inwestycyjnego i bilans funduszu emerytalnego
Struktura i  treść informacyjna bilansów FI, w  tym pakietów emerytalnych 

SFIO, a także OFE, PrFE i DFE znacznie różnią się od bilansów towarzystw/innych 
instytucji zarządzających funduszami, a także od bilansów pozostałych jednostek . 
Różnią się zarówno strukturą ujawnianych aktywów, zobowiązań, jak i kapitałów .

Podstawowe aktywa wszystkich funduszy stanowią: lokaty (portfel inwestycyj-
ny), środki pieniężne i należności . Należy podkreślić, że fundusze nie posiadają 
składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i praw-
nych jak inne jednostki . Wynika to z tego, że żaden fundusz nie jest tradycyjnie 
rozumianą jednostką organizacyjną, która posiada komórki organizacyjne, zarząd 
i pracowników . Każdy fundusz to jedynie wyodrębniony system rachunkowości, 
w  którym ujmuje się wykonywane transakcje związane z  nabywaniem, wyceną 
i zbywaniem lokat i obsługą rozrachunków z tego tytułu, a także regulowania zo-
bowiązań wobec uczestników/członków i z tytułu obsługi funkcjonowania fundu-
szu przez towarzystwo, depozytariusza i inne podmioty .

Specyficzną kategorią funduszy są ich niektóre zobowiązania, które nie wy-
stępują w innych jednostkach . Do takich należą zobowiązania z tytułu nabytych 
składników portfela inwestycyjnego/lokat, a także zobowiązania wobec uczestni-
ków/członków; towarzystwa/innej instytucji zarządzającej; depozytariusza i  in-
nych podmiotów obsługujących fundusze .

Sporządzając bilans każdego funduszu, ustala się wartość aktywów netto fun-
duszu jako różnicę pomiędzy aktywami i zobowiązaniami funduszu . Wartość ak-
tywów netto dla danego typu funduszu ustala się w celu wyznaczenia ceny (warto-
ści) jednostki uczestnictwa/certyfikatu inwestycyjnego/jednostki rozrachunkowej 
należnej uczestnikowi/członkowi funduszu .

W przypadku FI kwota aktywów netto musi być równa sumie kapitału fun-
duszu i  zakumulowanego wyniku z operacji . Natomiast w przypadku FE kwota 
aktywów netto musi być równa kwocie kapitału i zakumulowanego nierozdyspo-
nowanego wyniku finansowego .

Skróconą strukturę bilansu FI oraz OFE, PrFE i DFE, zgodnie z załącznikami 
do rozporządzeń w sprawie szczególnych zasad rachunkowości odpowiednio FI 
i FE, prezentuje tabela 2 .
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Tabela 2. Uproszczona struktura bilansu FI oraz OFE, PrFE i DFE 

FI, w tym SFIO OFE, PrFE i DFE
I . Aktywa I . Aktywa

1 . Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
2 . Należności
3 . Transakcje przy zobowiązaniu się 

drugiej strony do odkupu
4 . Składniki lokat notowane na 

aktywnym rynku
5 . Składniki lokat nienotowane na 

aktywnym rynku
6 . Nieruchomości
7 . Pozostałe aktywa

1 . Portfel inwestycyjny
2 . Środki pieniężne
3 . Należności
4 . Rozliczenia międzyokresowe

II . Zobowiązania
III . Aktywa netto (I-II)
IV . Kapitał funduszu

II . Zobowiązania V . Kapitał rezerwowy (wartość ujemna)
III . Aktywa netto (I-II) VI . Kapitał premiowy
IV . Kapitał funduszu VII . Zakumulowany nierozdysponowany 

wynik finansowyV . Dochody zatrzymane
VI . Wzrost (spadek) wartości lokat 

w odniesieniu do ceny nabycia
VIII . Kapitał i zakumulowany 

nierozdysponowany wynik finansowy 
(IV+V+VI+VII)VII . Kapitał funduszu i zakumulowany 

wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 
grudnia 2007 r . w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz .U . 2007, 
nr 249, poz . 1859) oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2014 r . 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych 
(Dz .U . 2014, poz . 1209) .

Ponadto bilans FIO i SFIO obligatoryjnie uzupełnia się informacją o  liczbie 
jednostek uczestnictwa oraz o wartości aktywów netto przypadających na jednost-
kę uczestnictwa, czyli cenie (wartości) jednostki uczestnictwa . Bilans FIZ uzupeł-
nia się informacją o  liczbie certyfikatów inwestycyjnych oraz wartości aktywów 
netto przypadających na certyfikat inwestycyjny, czyli cenie (wartości) certyfikatu 
inwestycyjnego . Natomiast bilans OFE, PrFE, DFE uzupełniany winien być infor-
macją o liczbie jednostek rozrachunkowych oraz o wartości aktywów netto przy-
padających na jednostkę rozrachunkową, czyli cenie (wartości) jednostki rozra-
chunkowej .

Rachunek wyniku z  operacji funduszy inwestycyjnych oraz rachunek zysków 
i strat funduszy emerytalnych

Struktura i treść informacyjna rachunku wyniku z operacji FI, w tym pakietu 
emerytalnego SFIO, a  także rachunku zysków i  strat OFE, PrFE i DFE również 
znacznie różni się od rachunków zysków i strat towarzystw/innych instytucji za-
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rządzających funduszami oraz pozostałych jednostek . Ten element sprawozda-
nia finansowego ma specyficzną strukturę wykazywanych przychodów i kosztów 
operacyjnych funduszy . Są one uwarunkowane typem prowadzonej działalności 
i większość z nich nie występuje w innych jednostkach .

FI osiąga przychody operacyjne z następujących tytułów: dywidendy i  inne 
udziały w  zyskach, przychody odsetkowe, przychody związane z  posiadaniem 
nieruchomości (tylko przypadku FIZ inwestującego w  nieruchomości), dodat-
nie saldo różnic kursowych i pozostałe przychody . Natomiast do kosztów ope-
racyjnych FI zalicza się: wynagrodzenie dla towarzystwa, wynagrodzenia dla 
podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa/certyfikatów in-
westycyjnych, opłaty dla depozytariusza, opłaty związane z prowadzeniem reje-
stru aktywów FI (agenta transferowego), opłaty za zezwolenia oraz opłaty reje-
stracyjne, w tym w KNF, usługi w zakresie prowadzenia rachunkowości, usługi 
w zakresie zarządzania aktywami FI, usługi prawne, usługi wydawnicze, w tym 
poligraficzne, koszty odsetkowe, koszty związane z posiadaniem nieruchomości 
(w przypadku inwestycji FIZ w nieruchomości), ujemne saldo różnic kursowych 
oraz pozostałe koszty .

Przychody operacyjne w FE stanowią: przychody portfela inwestycyjnego, czy-
li dywidendy i udziały w zyskach, odsetki, odpis dyskonta od dłużnych papierów 
wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej, przychody z tytułu udzielo-
nych pożyczek i kredytów, przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach 
wartościowych i  pozostałe przychody portfela inwestycyjnego, a  także przycho-
dy ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych, dodatnie różnice kurso-
we i pozostałe przychody FE . Natomiast do kosztów operacyjnych FE zalicza się: 
koszty zarządzania funduszem, koszty zasilenia rachunku premiowego, koszty wy-
nagrodzenia depozytariusza, koszty portfela inwestycyjnego, w tym amortyzacja 
premii od dłużnych papierów wartościowych nabytych powyżej wartości nomi-
nalnej i pozostałe koszty inwestycyjne, koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów, 
przychody z tytułu uzupełnienia aktywów funduszu środkami zgromadzonymi na 
rachunku premiowym, ujemne różnice kursowe, koszty danin publicznych i po-
zostałe koszty .

W  FI ustala się wartość przychodów netto, czyli wynik z  inwestycji będący 
różnicą pomiędzy przychodami z lokat FI a kosztami netto FI . Koszty netto FI to 
różnica między kosztami FI a kosztami pokrywanymi przez TFI . Następnie kwotę 
netto przychodów koryguje się o zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat oraz 
o wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat . Efektem tych 
ustaleń jest kwota wyniku z operacji . Ponadto dla FI ustala się zyskowność jed-
nostki uczestnictwa/zyskowność certyfikatu inwestycyjnego jako iloraz wyniku 
z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa/certyfikat inwestycyjny .

W przypadku rachunku zysków i strat OFE, PrFE i DFE ustala się kwotę wy-
niku z  inwestycji, stanowiącą różnicę pomiędzy przychodami i kosztami opera-
cyjnymi funduszu . Następnie wynik z inwestycji koryguje się o zrealizowany zysk 
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(stratę) z inwestycji oraz o niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny inwestycji . Efek-
tem tych ustaleń jest kwota wyniku z operacji . W myśl przepisów ustawy o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz rozporządzenia w spra-
wie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych wynik ten tylko 
w przypadku OFE podlega korekcie o kwotę uzyskaną z  tytułu pokrycia niedo-
boru . Niedobór jest efektem słabego zarządzania przez PTE środkami członków 
zgromadzonymi w OFE . W tym przypadku umarza się jednostki zgromadzone na 
rachunku rezerwowym w celu pokrycia niedoboru . Wskaźnik do obliczenia kwoty 
niedoboru ustalany i ogłaszany jest corocznie przez KNF24 .

Strukturę rachunku wyniku z operacji FI zawarto w rozporządzeniu w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości FI . Struktura rachunku zysków i  strat OFE, 
PrFE i DFE zawarta jest w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachun-
kowości FE .

Uproszczoną strukturę rachunku wyniku z operacji FI oraz rachunku zysków 
i strat OFE, PrFE i DFE, zgodnie z załącznikami do rozporządzeń w sprawie szcze-
gólnych zasad rachunkowości odpowiednio FI i FE, prezentuje tabela 3 .

Tabela 3. Uproszczona struktura rachunku wyniku z operacji FI oraz rachunku zysków 
i strat OFE, PrFE i DFE

Rachunek wyniku z operacji FI,  
w tym SFIO

Rachunek zysków i strat OFE,  
PrFE i DFE

I . Przychody z lokat I . Przychody operacyjne
II . Koszty funduszu II . Koszty operacyjne
III . Koszty pokrywane przez towarzystwo III . Wynik z inwestycji (I-II)
IV . Koszty funduszu netto (II-III) IV . Zrealizowany i niezrealizowany zysk 

(strata)
V . Przychody z lokat netto (I-IV) V . Wynik z operacji (III+IV)
VI . Zrealizowany i niezrealizowany zysk 

(strata)
VI . Przychody z tytułu pokrycia 

niedoboru
VII . Wynik z operacji (V-/+VI) VII . Wynik finansowy (V+VI)

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 24 grudnia 2007 r . w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych 
(Dz .U .  2007, nr  249, poz . 1859) oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia 
21 sierpnia 2014 r . zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości fun-
duszy emerytalnych (Dz .U . 2014, poz . 1209) .

24 Uzyskane w wyniku umorzenia środki pokrywają niedobór w OFE . Wynika to z przepisów usta-
wy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zgodnie z którymi w razie wystąpienia 
niedoboru celem jego pokrycia OFE jest obowiązany w terminie 3 dni, licząc od dnia podania przez 
Komisję Nadzoru Finansowego do publicznej wiadomości wysokości średniej ważonej stopy zwrotu 
wszystkich OFE, umorzyć odpowiednią liczbę jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na ra-
chunku rezerwowym .
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Zestawienie zmian w aktywach netto funduszu inwestycyjnego i funduszu eme-
rytalnego

Zestawienia zmian w  aktywach netto stanowią ważny element rocznego 
sprawozdania finansowego zarówno FI, jak i FE . Treść zestawienia zmian w ak-
tywach netto każdego typu funduszu jest specyficzna i w takiej formie nie wystę-
puje w innych instytucjach finansowych . Zestawienie zmian w aktywach netto FI 
ujmuje zmiany, które zaszły w okresie sprawozdawczym, w czterech kategoriach 
danych:

1) zmiana wartości aktywów netto,
2) zmiana liczby jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych,
3) zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową/certyfikat in-

westycyjny,
4) procentowy udział kosztów FI w średniej wartości aktywów netto .
Każda z tych kategorii jest szczegółowo opisana w kilku pozycjach zgodnie 

ze wzorem zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia o szczególnych za-
sadach rachunkowości FI . Należy podkreślić, że ze względu na specyfikę tytu-
łów prawnych uczestników FI obowiązuje osobny wzór tego zestawienia dla FIO 
i FIZ .

Uproszczoną strukturę zestawienia zmian w aktywach netto FIO i FIZ, zgod-
nie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowo-
ści FI, prezentuje tabela 4 .

Tabela 4. Uproszczona struktura zestawienia zmian w aktywach netto FIO, w tym SFIO 
oraz FIZ

FIO, w tym SFIO FIZ

I . Zmiana wartości aktywów netto

II . Zmiana liczby jednostek uczestnictwa II . Zmiana liczby certyfikatów 
inwestycyjnych

III . Zmiana wartości aktywów netto na 
jednostkę uczestnictwa

III . Zmiana wartości aktywów netto na 
certyfikat inwestycyjny

IV . Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
24 grudnia 2007 r . w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz .U . 
2007, nr 249, poz . 1859) .

Uproszczoną strukturę zestawienia zmian w aktywach netto OFE, PrFE i DFE, 
zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachun-
kowości FE, prezentuje tabela 5 .
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Tabela 5. Uproszczona struktura zestawienia zmian w aktywach netto w OFE,  
PrFE i DFE

OFE, PrFE i DFE

A . Zmiana wartości aktywów netto
I . Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
II . Wynik finansowy w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
III . Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym w tym:
IV . Łączna zmiana wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II+III)
V . Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+IV)

B . Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych
I . Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym
II . Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
21 sierpnia 2014 r . zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości fundu-
szy emerytalnych (Dz .U . 2014, poz . 1209) .

Pozostałe elementy sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego i eme-
rytalnego

Jak wcześniej wspomniano, tylko FIZ sporządzają rachunek przepływów pie-
niężnych . Z  tego obowiązku zwolnione są FIO, w tym SFIO, oraz wszystkie FE . 
Również i ten element sprawozdania w swojej strukturze różni się od rachunków 
przepływów sporządzanych przez pozostałe jednostki25 .

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą bezpośrednią . 
W  tym elemencie sprawozdania wykazuje się składniki prezentujące jedynie 
przepływy środków pieniężnych z  działalności operacyjnej oraz przepływy 
środków pieniężnych z działalności finansowej . Poszczególne pozycje rachunku 
przepływów pieniężnych stanowią wpływy i wydatki FI . Przepływy środków pie-
niężnych z działalności operacyjnej stanowią różnicę wyłącznie pomiędzy wpły-
wami i  wydatkami operacyjnymi . Natomiast przepływy środków pieniężnych 
z działalności finansowej ustala się jako różnicę wyłącznie pomiędzy wpływami 
i wydatkami finansowymi . Zarówno przepływy środków pieniężnych z działal-
ności operacyjnej, jak i finansowej w pewnych sytuacjach mogą osiągnąć wartość 
ujemną .

25 E .I .  Szczepankiewicz, Rachunkowość funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw…, dz .  cyt., 
s .  43-45, 107-129; taż, Rachunkowość OFE oraz towarzystw…, dz .  cyt ., s .  135-161; Rachunkowość 
banków w przykładach i zadaniach, taż (red .), dz . cyt., s . 90-99; taż, Rachunek przepływów środków 
pieniężnych, [w:] Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych. Przykłady i zadania, M . Remlein 
(red .), „Materiały Dydaktyczne”, nr 289, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 
Poznań 2015, s . 103-128 .
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W rachunku przepływów pieniężnych należy wykazać również:
1) skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środ-

ków pieniężnych,
2) zmianę stanu środków pieniężnych netto, czyli przepływy z  działalności 

operacyjnej skorygowane o przepływy z działalności finansowej,
3) środki pieniężne i  ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu 

sprawozdawczego (dane z bilansu funduszu),
4) środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu spra-

wozdawczego .
Strukturę wpływów i  wydatków w  rachunku przepływów pieniężnych fun-

duszu inwestycyjnego zamkniętego, zgodnie z  załącznikiem do rozporządzenia 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości FI, prezentuje tabela 6 .

Tabela 6. Rachunek przepływów pieniężnych FIZ

Rachunek przepływów pieniężnych FIZ

A . Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)
I . Wpływy

1) z tytułu posiadanych lokat
2) z tytułu zbycia składników lokat
3) pozostałe

II . Wydatki
1) z tytułu posiadanych lokat
2) z tytułu nabycia składników lokat
3) z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa
4) z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących 

dystrybucję
5) z tytułu opłat dla depozytariusza
6) z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
7) z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych
8) z tytułu usług w zakresie rachunkowości
9) z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
10) z tytułu usług prawnych
11) z tytułu posiadania nieruchomości
12) pozostałe

B . Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)
I . Wpływy

1) z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych
2) z tytułu zaciągniętych kredytów
3) z tytułu zaciągniętych pożyczek
4) z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
5) odsetki
6) pozostałe
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II . Wydatki
1) z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów 

inwestycyjnych
2) z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
3) z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
4) z tytułu wyemitowanych obligacji
5) z tytułu wypłaty przychodów
6) z tytułu udzielonych pożyczek
7) odsetki
8) pozostałe

C . Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków 
pieniężnych

D . Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)
E . Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu 

sprawozdawczego
F . Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu 

sprawozdawczego (E+/-D)

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
24 grudnia 2007 r . w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz .U . 
2007, nr 249, poz . 1859) .

Obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego sporządzanym tylko 
dla OFE, PrFE i DFE jest zestawienie zmian w kapitale własnym . Tego sprawo-
zdania nie sporządza się dla dobrowolnej formy oszczędzania na cele emerytalne 
w SFIO, którym zarządza TFI . Należy podkreślić, że w zmienionym w 2014 roku 
rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości FE z załącznika za-
wierającego strukturę bilansu i  zestawienia zmian w kapitale własnym usunięto 
pozycję części dodatkowej funduszu gwarancyjnego . Obecnie w zestawieniu tym 
ustala się jedynie wartość:

• kapitałów razem funduszu na początek okresu sprawozdawczego (BO);
• kapitału funduszu na początek okresu sprawozdawczego (BO), jego zmiany 

w okresie sprawozdawczym i kapitału funduszu na koniec okresu sprawo-
zdawczego (BZ);

• kapitału rezerwowego funduszu na początek okresu sprawozdawczego 
(BO), jego zmiany w okresie sprawozdawczym i kapitału rezerwowego fun-
duszu na koniec okresu sprawozdawczego (BZ);

• kapitału premiowego funduszu na początek okresu sprawozdawczego (BO), 
jego zmiany w okresie sprawozdawczym i kapitału premiowego funduszu 
na koniec okresu sprawozdawczego (BZ);

• wynik finansowy;
• kapitału razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 

(BZ) .
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Uproszczoną strukturę zestawienia zmian w  kapitale własnym OFE, PrFE 
i DFE, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości FE, prezentuje tabela 7 .

Tabela 7. Uproszczona struktura zestawienia zmian w kapitale własnym OFE,  
PrFE i DFE

OFE, PrFE i DFE

I . Kapitały razem funduszu na początek okresu sprawozdawczego (BO)
1 . Kapitał funduszu na początek okresu sprawozdawczego (BO)

1 .1 . Zmiany w kapitale funduszu
1 .2 . Kapitał funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (BZ)

2 . Kapitał rezerwowy funduszu na początek okresu sprawozdawczego (BO)
2 .1 . Zmiany w kapitale rezerwowym
2 .2 . Kapitał rezerwowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (BZ)

3 . Kapitał premiowy funduszu na początek okresu sprawozdawczego (BO)
3 .1 . Zmiany w kapitale premiowym
3 .2 . Kapitał premiowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (BZ)

4 . Wynik finansowy
II . Kapitały razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (BZ)

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
24 grudnia 2007 r . w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz .U . 
2007, nr 249, poz . 1859) oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 
2014 r . zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy eme-
rytalnych (Dz .U . 2014, poz . 1209) .

Obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego funduszy jest zesta-
wienie lokat FI oraz zestawienie portfela inwestycyjnego FE . Jest to tabelaryczna 
informacja o  posiadanych przez dany fundusz poszczególnych rodzajach lokat . 
Każdy fundusz jest zobowiązany w formie tabeli podać liczbę w sztukach każdego 
z instrumentów, wartość ich nabycia, wartość bieżącą oraz udział procentowy tych 
instrumentów w aktywach . Wzór tabel zawarty jest w załącznikach do rozporzą-
dzeń w sprawie szczególnych zasad rachunkowości odpowiednio FI oraz FE .

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje 
i objaśnienia są sporządzane jako obligatoryjny element rocznego sprawozdania 
finansowego zarówno dla FI, jak i FE . Informacji dodatkowej nie obejmują pół-
roczne sprawozdania funduszy . Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawo-
zdania finansowego funduszy zawierają dane uzupełniające do poszczególnych 
pozycji bilansu, rachunku wyniku z operacji/rachunku zysków i strat oraz pozo-
stałych elementów sprawozdania finansowego . Są one ściśle dostosowane do treści 
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sprawozdania finansowego danego typu funduszu26 i dlatego zakres danych w nich 
ujawnianych znacznie różni się od informacji dodatkowej pozostałych jednostek27 . 
Wzory wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informa-
cji i objaśnień zawierają załączniki do przytaczanych wyżej rozporządzeń w spra-
wie szczególnych zasad rachunkowości odpowiednio dla FI oraz FE .

Zakończenie

Podsumowując, należy stwierdzić, że niewątpliwie zmiany prawne z 2014 r ., 
które wprowadzono w stosunku do działalności OFE, spowodowały, że ich stra-
tegie lokacyjne stały się bardziej podobne do pozostałych dobrowolnych FE oraz 
FI . W przyszłości − zdaniem autorki − powinno to doprowadzić do ujednolicenia 
wzorów sprawozdań finansowych FI oraz FE, a także ogłoszenia przez Minister-
stwo Finansów wzorcowego planu kont obowiązującego wszystkie fundusze .
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Rozdział 12.

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów notowanych na GPW  − 
przepisy i praktyka*

Wstęp

Ważną zasadą funkcjonowania rynku giełdowego jest transparentność i brak 
manipulacji, co jest w stanie zapewnić ochronę interesów inwestorów giełdowych . 
Informacje przedstawiane przez spółki giełdowe muszą być rzetelne, stanowią bo-
wiem podstawę do podejmowania decyzji przez inwestorów . Emitenci, których 
akcje są dopuszczone do obrotu na rynku głównym GPW bądź zostały wprowa-
dzone do alternatywnego systemu obrotu NewConnect, podlegają obowiązkom 
informacyjnym wynikającym z przepisów prawa .

Celem artykułu jest analiza wymogów stawianych wobec sprawozdań finan-
sowych spółek dopuszczonych do obrotu na rynku głównym GPW oraz na New-
Connect . Zastosowano w nim metodę analizy porównawczej aktów prawnych 
(ustaw, rozporządzeń, regulaminów giełdowych) dotyczących zawartości sprawo-
zdań emitentów papierów wartościowych .

1. Ogólna charakterystyka GPW

GPW prowadzi obrót na następujących rynkach1:
− Główny Rynek GPW – działa od uruchomienia giełdy 16 kwietnia 1991 r . 

Jest to rynek regulowany, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finan-
sowego . Przedmiotem handlu na Głównym Rynku są akcje, obligacje, prawa 
poboru, prawa do akcji (PDA), certyfikaty inwestycyjne, produkty struktu-
ryzowane, ETF-y, warranty opcyjne oraz instrumenty pochodne .

* Dr Katarzyna Żuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, phareconsulting@o2 .pl; Luiza 
Berg, biegły rewident nr 10898, Bona Fide Luiza Berg Audyt, Doradztwo, luiza .berg@bonafide .biz .pl .
1 Warszawska Giełda 2013, Giełda Papierów Wartościowych w  Warszawie, Warszawa, marzec 
2013, s . 3-4 .



Sprawozdawczość finansowa według zasad szczególnych 164

− Rynek instrumentów pochodnych – funkcjonuje na GPW od 1998  r . In-
westorzy mają do dyspozycji: kontrakty terminowe na indeksy WIG20 
i mWIG40, kontrakty terminowe na waluty,kontrakty terminowe na akcje 
najpłynniejszych spółek, opcje na indeks WIG20, jednostki indeksowe Mi-
niWIG20 .

− NewConnect – to zorganizowany i prowadzony przez giełdę rynek działa-
jący w formule alternatywnego systemu obrotu, który rozpoczął działalność 
w 2007 roku . Jest to rynek przeznaczony przede wszystkim dla niewielkich 
firm w początkowej fazie rozwoju .

− Catalyst to rynek instrumentów dłużnych, który powstał w 2009 roku . Two-
rzą go dwie platformy obrotu w formule rynku regulowanego i dwie w for-
mule alternatywnego systemu obrotu przeznaczone zarówno dla inwesto-
rów detalicznych, jak i hurtowych .

Każdy z rynków nakłada na notowane na nim podmioty inne obowiązki infor-
macyjne . W niniejszej publikacji autorki skupiają uwagę na obowiązkach spółek 
notowanych na rynku głównym oraz na NewConnect .

Emitenci, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez GPW (Główny Rynek), przekazują wymagane informacje 
do wiadomości publicznej za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przeka-
zywania Informacji (ESPI zarządzanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finan-
sowego) do wskazanej agencji informacyjnej – w  Polsce taką rolę pełni m .in . 
Polska Agencja Prasowa (PAP), natomiast jeżeli akcje są wprowadzone do al-
ternatywnego systemu obrotu na NewConnect, wówczas emitenci przekazują 
informacje za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) administro-
wanej przez GPW2 .

2. Zakres sprawozdań podmiotów dopuszczonych do obrotu  
na rynku głównym

Rynek główny jest to rynek giełdowy działający jako rynek regulowany, pod-
legający nadzorowi KNF, na którym są notowane papiery wartościowe i  instru-
menty finansowe . Obecnie na rynku notowanych jest 476 podmiotów z różnych 
branż (stan na 7 września 2015 roku) . W 2015 roku miało miejsce 15 debiutów, 
w tym 7 dotyczyło przejścia z NewConnect . Wartość największego debiutu wynio-
sła: 254 181 216,00 zł i dotyczyła spółki Idea Bank3 . Kapitalizacja polskiej giełdy 
wynosiła na 30 listopada 2015 roku 559 031 mln zł .

2 Obowiązki informacyjne emitentów, http://www .gpw .pl/biblioteka-gpw-wiecej?gpwl_id=38&ti
tle=Obowi%C4%85zki+informacyjne+emitent%C3%B3w [data dostępu: 07 .09 .2015 r .] .
3 http://www .gpw .pl/2281 [data dostępu: 07 .09 .2015 r .] .
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Zakres informacji przekazywanych przez emitentów, których papiery wartoś-
ciowe są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym GPW, określa rozpo-
rządzenie Ministra Finansów z  dnia 19 lutego 2009 roku w  sprawie informacji 
bieżących i okresowych4 .

Oprócz przekazywania informacji bieżących emitenci są zobligowani do ujaw-
niania informacji okresowych w formie raportów okresowych:

– kwartalnych (nie ma obowiązku przekazywania raportu za II kwartał roku 
obrotowego),

– półrocznych (faktycznie tylko za pierwsze półrocze roku),
– rocznych .
Podmioty będące jednostką dominującą w grupie kapitałowej przekazują rów-

nież skonsolidowane raporty okresowe . Emitenci z siedzibą lub miejscem sprawo-
wania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają możliwość dokonania 
wyboru sporządzania sprawozdań i danych porównawczych zgodnie z polskimi 
zasadami rachunkowości albo zgodnie z MSR . W celu zastosowania MSR organ 
zatwierdzający sprawozdania musi podjąć stosowną decyzję w  formie uchwały . 
Natomiast w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego takie pod-
mioty muszą stosować MSR . Emitenci z siedzibą w innym państwie członkowskim 
UE sporządzają sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z krajowy-
mi przepisami o rachunkowości, a skonsolidowane sprawozdania finansowe i dane 
porównywalne zgodnie z MSR . Emitenci z siedzibą w państwie spoza UE sporzą-
dzają sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z krajowymi stan-
dardami rachunkowości, MSR, akceptowanymi standardami rachunkowości albo 
standardami rachunkowości równoważnymi do MSR, a skonsolidowane sprawo-
zdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z MSR, akceptowanymi standar-
dami rachunkowości albo standardami rachunkowości równoważnymi do MSR .

2.1. Raporty kwartalne

W  przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości zakres informacji 
ujawnianych w raportach kwartalnych wynika z rozporządzenia w sprawie infor-
macji bieżących i okresowych . Taki raport kwartalny zawiera dane za następujące 
okresy − kwartał roku obrotowego objęty tym raportem oraz dane narastająco za 
wszystkie pełne kwartały danego roku obrotowego . Raport kwartalny zawiera co 
najmniej: bilans, rachunek zysków i  strat (ogólny rachunek zysków i  strat oraz 
techniczny rachunek ubezpieczeń − w  przypadku emitenta będącego zakładem 

4 Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 19 lutego 2009  r . w  sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem człon-
kowskim (tekst jedn . Dz .U . 2014, poz . 133) .
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ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji), zestawienie zmian w kapitale własnym 
oraz rachunek przepływów pieniężnych, w  zakresie określonym odpowiednio 
w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie5 .

Przy wszystkich danych zawartych w kwartalnym skróconym sprawozdaniu 
finansowym prezentuje się dane porównywalne6:

1) w  przypadku bilansu − przedstawiające stan na koniec kwartału bezpo-
średnio poprzedzającego bieżący kwartał oraz stan na koniec poprzedniego 
roku obrotowego i analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego,

2) w przypadku rachunku zysków i  strat (ogólnego rachunku zysków i  strat 
oraz technicznego rachunku ubezpieczeń) oraz rachunku przepływów pie-
niężnych − za analogiczne kwartały poprzedniego roku obrotowego,

3) w  przypadku zestawienia zmian w  kapitale własnym − za poprzedni rok 
obrotowy oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały poprzedniego 
roku obrotowego − sporządzone w sposób zapewniający porównywalność 
danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z da-
nymi za kwartały bieżącego roku obrotowego .

Oprócz wyżej wymienionych elementów skrócone kwartalne sprawozdanie 
finansowe, zawiera informację dodatkową . W  przypadku skonsolidowanego ra-
portu kwartalnego informacja dodatkowa powinna zawierać również informacje 
o segmentach działalności zgodnie z wymogami MSR dla śródrocznych sprawo-
zdań finansowych .

W  przypadku stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 
(MSSF/MSR) kwartalne sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji skróconej, 
której zakres został określony w tych standardach (MSR 34) .

Ponadto, bez względu na to, jakie przepisy spółka wybrała do stosowania (pol-
skie czy MSR/MSSF), raport kwartalny zawiera dodatkowo7:

1) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego 
sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) przedstawiające 
dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego i poprzedniego roku 
obrotowego, a w przypadku bilansu na koniec bieżącego kwartału i koniec 
poprzedniego roku obrotowego;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek pod-
legających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką domi-
nującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiąz-

5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r . w sprawie zakresu informacji 
wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, 
wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości .
6 Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 19 lutego 2009  r . w  sprawie informacji bieżących 
i okresowych…, dz . cyt ., § 87 ust . 2 .
7 Tamże, ust . 7 .
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ku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
– również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji;

3) wskazanie skutków zmian w  strukturze jednostki gospodarczej, w  tym 
w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jed-
nostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podzia-
łu, restrukturyzacji zaniechania działalności;

4) stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej pub-
likowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezento-
wanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych;

5) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez 
podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgro-
madzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze 
wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowe-
go udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich 
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 
oraz wskazanie zmian w  strukturze własności znacznych pakietów akcji 
emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego;

6) zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez 
osoby zarządzające i  nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu 
kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób;

7) wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym 
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, 
z uwzględnieniem informacji w zakresie:
a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub 

jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% 
kapitałów własnych emitenta, z określeniem przedmiotu postępowania, 
wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczę-
tego postępowania oraz stanowiska emitenta;

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelno-
ści, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% ka-
pitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań 
odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem 
emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań 
w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności – ze wskazaniem ich przed-
miotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz 
stron wszczętego postępowania;

8) informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej 
lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącz-
nie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz 
ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczegól-
nych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przy-
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padku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do 
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finanso-
wy emitenta, wraz z przedstawieniem:
a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
b) informacji o  powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej 

z podmiotem będącym stroną transakcji,
c) informacji o przedmiocie transakcji,
d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warun-

ków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficz-
nych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w  szczególności 
odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu 
umów,

e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do 
zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego 
emitenta,

f) wszelkich zmian transakcji z  podmiotami powiązanymi, opisanych 
w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na 
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta,

– przy czym, jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w kwar-
talnym, skróconym sprawozdaniu finansowym, obowiązek uznaje się za 
spełniony poprzez wskazanie miejsca zamieszczenia tych informacji;

9) informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależ-
ną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jedne-
mu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna war-
tość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 
10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem:
a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwa-

rancje;
b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej 

części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana;
c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje;
d) warunków finansowych, na jakich zostały udzielone poręczenia lub gwa-

rancje, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego za-
leżnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji;

e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a  podmiotem, 
który zaciągnął kredyty lub pożyczki;

10) inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz in-
formacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez 
emitenta;

11) wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiąg-
nięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału .
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Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych ta-
kie same zasady są stosowane wobec skonsolidowanych sprawozdań kwartalnych8 .

2.2. Raporty półroczne

Raport półroczny zawiera co najmniej9:
1) wybrane dane finansowe,
2) półroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące okres pierwszych 

sześciu miesięcy roku obrotowego,
3) sprawozdanie zarządu,
4) oświadczenie zarządu,
5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej ze wskazaniem ich nazwisk 

i stanowisk, że dane zawarte w sprawozdaniu według nich są prawdziwym 
odzwierciedleniem działalności przedsiębiorstwa,

6) raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego .

W sytuacji, jeśli podmiot stosuje polskie zasady rachunkowości, zakres rapor-
tu półrocznego jest taki sam, jak już opisywanego raportu kwartalnego . W przy-
padku stosowania MSSF/MSR półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się 
co najmniej w wersji skróconej, której zakres został określony w tych standardach 
(MSR 34) .

Dane porównywalne do wszystkich danych zawartych w półrocznym skróco-
nym sprawozdaniu finansowym obejmują półrocze poprzedniego roku obrotowe-
go, a  w  przypadku bilansu i  zestawienia zmian w  kapitale własnym dodatkowo 
dane za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porówny-
walność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z da-
nymi dla półrocza bieżącego roku obrotowego .

Skonsolidowany raport półroczny sporządzany jest według takich samych zasad .

2.3. Raporty roczne

Raport roczny zawiera co najmniej10:
1) pismo prezesa zarządu;
2) wybrane dane finansowe;
3) roczne sprawozdanie finansowe;

8 Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 19 lutego 2009  r . w  sprawie informacji bieżących 
i okresowych…, dz . cyt .
9 Tamże, § 89 ust . 1 .
10 Tamże, § 91 ust . 1 .
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4) sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emi-
tenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzania rocz-
nego sprawozdania finansowego;

5) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej ze wskazaniem ich nazwisk 
i stanowisk, że dane zawarte w sprawozdaniu według nich są prawdziwym 
odzwierciedleniem działalności przedsiębiorstwa;

6) oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej stwierdzające, że podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych, spełniał wszelkie wymogi;

7) opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o ba-
danym rocznym sprawozdaniu finansowym .

Jeśli podmiot stosuje MSR/MSSF, roczne sprawozdanie finansowe sporządza 
się w  zakresie określonym w  tych standardach (MSR 34) . Dane porównawcze 
w przypadku wszystkich danych zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym 
obejmują dane za poprzedni rok obrotowy, sporządzone według takich samych 
zasad dla roku poprzedniego, jak i roku bieżącego .

Skonsolidowany raport roczny sporządzany jest według takich samych zasad .

3. Zakres sprawozdań podmiotów na NewConnect

NewConnect jest zorganizowanym rynkiem akcji Giełdy Papierów Wartościo-
wych S .A . w Warszawie, prowadzonym poza rynkiem regulowanym, w  formule 
alternatywnego systemu obrotu (ASO) . Rynek ten powstał 30 sierpnia 2007 roku 
jako rynek finansujący rozwój małych i średnich przedsiębiorstw mających ambit-
ne plany i potencjał do dynamicznego rozwoju .

Obecnie na rynku notowanych jest 431 podmiotów z różnych branż (stan na 
7 września 2015 roku) . W 2015 roku miało miejsce 16 debiutów, wszystkie w ra-
mach emisji prywatnych . Wartość największego debiutu wyniosła: 39 406 278,00 zł 
i dotyczyła spółki Adiuvo Investment . Jest to spółka, która poszukuje oraz inwe-
stuje w projekty z obszaru biomedycyny .

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w  alternatywnym sy-
stemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia instrumentów finan-
sowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S .A . (rynku podstawowym lub równoległym) .

Formalności i koszty debiutu na NewConnect są niższe w porównaniu z ryn-
kiem regulowanym . Mniejsze są także obowiązki informacyjne ciążące na emiten-
tach . Zaletą systemu NewConnect z punktu widzenia emitenta jest także dowolny 
wybór standardów rachunkowości − międzynarodowych lub krajowych (ustawa 
o rachunkowości)11, brak wymogu sporządzania raportów kwartalnych, a publi-

11 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . 
zmianami) .
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kowane raporty półroczne nie muszą być poddawane przeglądowi przez biegłego 
rewidenta . Również wymogi w zakresie obowiązków informacyjnych w stosunku 
do rynku regulowanego są zliberalizowane .

Jeżeli spółka decyduje się na wprowadzenie akcji poprzez ofertę prywatną, 
możliwość, a później gotowość wprowadzenia spółki na NewConnect ocenia nie-
zależna firma doradcza − autoryzowany doradca . Pomaga on w sprawach związa-
nych z wejściem na rynek NewConnect . Lista autoryzowanych doradców znajduje 
się na stronie internetowej www .newconnect .pl .

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, obowiązuje 
od dnia 1 marca 2007 roku i został przyjęty uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy . 
W kolejnych latach wprowadzano w nim zmiany − ostatnią: uchwałą nr 1426/2014 
Zarządu Giełdy z dnia 17 grudnia 2014 roku .

Przedmiotem obrotu na NewConnect mogą być zdematerializowane akcje, 
prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje (z wyłączeniem ob-
ligacji emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski) oraz inne 
udziałowe papiery wartościowe lub inne dłużne instrumenty finansowe emitowa-
ne na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, wprowadzone 
do tego obrotu .

Zgodnie z § 17 ust . 2 regulaminu ASO informacje bieżące i okresowe powinny:
1) zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji w spo-

sób prawdziwy, rzetelny i kompletny;
2) być sporządzone w  sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu 

przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finan-
sową emitenta lub na cenę lub wartość notowanych instrumentów finan-
sowych .

Spółki notowane na rynku NewConnect i notowane równocześnie na rynku 
regulowanym zobowiązane są do przekazywania Organizatorowi Alternatywne-
go Systemu (OAS) informacji bieżących i okresowych w zakresie i w terminach, 
w jakich zgodnie z właściwymi przepisami informacje te są przekazywane na da-
nym rynku regulowanym . Natomiast emitenci instrumentów finansowych z sie-
dzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których instrumenty finansowe 
wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie są równocześnie notowane na 
innym rynku niż rynek regulowany lub w alternatywnym systemie obrotu innym 
niż alternatywny system obrotu prowadzony przez Organizatora Alternatywnego 
Systemu lub BondSpot S .A ., zobowiązani są do przekazywania OAS informacji 
bieżących i okresowych w zakresie i w terminach, w jakich informacje te przeka-
zywane są zgodnie z właściwymi przepisami na danym rynku lub w danym alter-
natywnym systemie obrotu . Spółki z  siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej mogą przekazywać informacje bieżące i okresowe w języku polskim lub 
w języku angielskim – emitent winien to określić .

Jeżeli spółki nie przestrzegają zasad lub przepisów obowiązujących w alterna-
tywnym systemie obrotu lub nie wykonują w ogóle bądź też nienależycie wykonują 
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obowiązki dotyczące publikacji informacji bieżących i okresowych . Organizator 
Alternatywnego Systemu w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia 
lub uchybienia może upomnieć emitenta bądź nałożyć na emitenta karę pieniężną 
w wysokości do 50 000 zł .

Przekazywanie informacji bieżących i  okresowych odbywa się za pośredni-
ctwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI), zgodnie z  zasadami określonymi 
w uchwale nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 roku . Szczegółowe 
zasady dotyczące informacji bieżących i okresowych określone są w załączniku 3 
do regulaminu ASO .

Sprawozdania finansowe publikowane przez Spółki stanowią informacje okre-
sowe . Emitenci z rynku NewConnect obowiązani są do przekazywania raportów 
kwartalnych i rocznych . Dodatkowo spółki, które tworzą grupy kapitałowe, zobo-
wiązane są do publikacji sprawozdań skonsolidowanych, odpowiednio kwartal-
nych i rocznych .

Spółki są zobowiązane sporządzić sprawozdanie finansowe i dane porówny-
walne zgodnie z przepisami wybranymi przez spółki do stosowania . Mogą to być 
polskie bądź międzynarodowe standardy . Emitent z siedzibą poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej może sporządzać sprawozdania finansowe i dane porówny-
walne zgodnie ze standardami uznawanymi w skali międzynarodowej .

Jeżeli spółka wybrała do stosowania polskie standardy rachunkowości (ustawa 
o rachunkowości, dalej: uor), to jej raport kwartalny powinien zawierać co naj-
mniej następujące informacje: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian 
w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych − w zakresie ozna-
czonym literami i cyframi rzymskimi, w zależności od prowadzonej działalności 
w załączniku nr 1, 2 lub 3 do uor12 .

Jeżeli natomiast spółka stosuje MSSF, to jej sprawozdanie finansowe sporządza 
się co najmniej w wersji skróconej, której zakres został określony w międzynaro-
dowych standardach .

Ponadto, bez względu na to, jakie przepisy spółka wybrała do stosowania (uor 
czy MSR/MSSF), w kwartalnym raporcie powinna zamieścić:

1 . informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,
2 . zwięzłą charakterystykę istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta,
3 . jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników 

finansowych − stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publiko-
wanych prognoz wyników na dany rok;

4 . w  przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, 
o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do regulaminu Alternatyw-
nego Systemu Obrotu, tj . ogólny opis planowanych działań i inwestycji emi-
tenta oraz planowany harmonogram ich realizacji po wprowadzeniu jego 
instrumentów do alternatywnego systemu obrotu,

12 Tamże .
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5 . jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwią-
zań innowacyjnych w przedsiębiorstwie − informacje na temat tej aktywno-
ści,

6 . opis organizacji grupy kapitałowej,
7 . w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsoli-

dowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania 
takich sprawozdań,

8 . informację o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariu-
szy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na 
walnym zgromadzeniu,

9 . informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeli-
czeniu na pełne etaty .

Przy wszystkich danych finansowych zawartych w raporcie kwartalnym pre-
zentuje się dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku ob-
rotowego i  dane finansowe narastająco w  danym roku obrotowym oraz w  roku 
poprzednim . Identyczny zakres danych, jako pisany powyżej w  odniesieniu do 
sprawozdań kwartalnych, spółki muszą zamieścić w  skonsolidowanym raporcie 
kwartalnym .

Zgodnie z regulaminem ASO (punkty 6 .1 . i dalsze) finansowy raport roczny 
powinien zawierać co najmniej (może zawierać oczywiście szerszy zakres, który 
zdaniem spółki będzie istotny dla oceny jej sytuacji finansowej):

1 . pismo zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w zwięzły spo-
sób, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku 
obrotowym i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy rok 
obrotowy;

2 . wybrane dane finansowe(przeliczone na euro);
3 . roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych zgodnie z  obowiązującymi przepisami 
i normami zawodowymi;

4 . sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalno-
ści emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzania 
rocznego sprawozdania finansowego („sprawozdanie z działalności emiten-
ta”), obejmujące co najmniej informacje określone w obowiązujących emi-
tenta przepisach o rachunkowości;

5 . oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta, że wedle ich naj-
lepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne spo-
rządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub stan-
dardami uznawanymi w  skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają 
w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emi-
tenta oraz jego wynik finansowy;

6 . oświadczenie zarządu o osobie badającej sprawozdanie finansowe;
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7 . opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finan-
sowych z badania rocznego sprawozdania finansowego .

Oświadczenia wymienione w punkcie 5 i 6 są bardzo zbliżone do tych, które 
składają zarządy spółek notowanych na rynku głównym GPW . Raport roczny po-
winien dodatkowo zawierać informacje na temat stosowania przez emitenta za-
sad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na NewConnect” . To też dobry zwyczaj, wywodzący się z przepisów 
obowiązujących spółki giełdowe, z tym, że te zamieszczają raport ze stosowania 
zasad ładu korporacyjnego obowiązującego spółki giełdowe z rynku regulowane-
go GPW . Podobnie jak przy danych kwartalnych spółki powinny zaprezentować 
dane porównywalne zgodnie z zasadą ciągłości i porównywalności danych .

Według regulaminu ASO (punkt 7 .1 . i dalsze) skonsolidowany raport roczny 
powinien zawierać, jako minimum:

1 . pismo zarządu lub osoby zarządzającej emitenta określający obecny stan, 
a także możliwe perspektywy rozwoju z określeniem adresatów skonsolido-
wanego raportu rocznego;

2 . wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego skon-
solidowanego sprawozdania finansowego (przeliczone na euro);

3 . roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami i normami zawodowymi;

4 . oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta, że wedle ich naj-
lepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane po-
równywalne sporządzone zostały zgodnie z  przepisami obowiązującymi 
emitenta;

5 . sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat działalno-
ści grupy kapitałowej emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz 
zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
(„sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta”), obejmujące co 
najmniej informacje określone w obowiązujących emitenta przepisach o ra-
chunkowości, z zastrzeżeniem ust . 3;

6 . oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej emitenta stwierdzające, że 
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący 
badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wy-
brany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewiden-
ci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia 
bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisa-
mi prawa krajowego;

7 . opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finan-
sowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego .

Podobnie jak przy danych jednostkowych wymieniony wyżej zakres danych 
jest minimalny do zaprezentowania przez spółkę, ale może być szerszy . Rzadko 
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jednak spotyka się, żeby podmioty prezentowały zwiększony, rozszerzony zakres 
danych .

Raport kwartalny jednostkowy i  skonsolidowany przekazuje się nie później 
niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego doty-
czy . Natomiast raport roczny jednostkowy i  skonsolidowany przekazuje się nie-
zwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez 
emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało 
sporządzone roczne sprawozdanie finansowe .

Jakość sprawozdań finansowych na NewConnect − z obserwacji autorek − jest 
znacząco niższa niż na GPW . Podobnie obserwuje się obniżający się poziom au-
dytu na tym rynku . Nie sprzyja to inwestowaniu ani nie przysparza dobrej renomy 
temu rynkowi . Pomimo że wymogi odnośnie do publikacji sprawozdań finanso-
wych są znacznie niższe niż na rynku GPW, to i tak spółki nie do końca wypełniają 
te obowiązki informacyjne, co pogarsza transparentność podmiotów .

Bywają również takie podmioty, które opublikowały z  opóźnieniem raport 
roczny bądź nie opublikowały go w ogóle . Spółki zmieniają również terminy pub-
likacji raportów, podając wyjaśnienia w  formie komunikatu bieżącego, jak np . 
Spółka Playmaker S .A . podała komunikat w dniu 10 sierpnia 2015 roku o treści:

„2015-08-10 11:15:09
Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2015 r .
Zarząd Emitenta informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu okreso-

wego za II kwartał 2015 roku . Data przekazania do publicznej wiadomości raportu, 
pierwotnie określona na 14 .08 .2015 r ., zostaje zmieniona na dzień 23 .08 .2015 r .” .

Stanowi to w ocenie autorek sugestię, że spółki mają problem ze sporządze-
niem sprawozdania finansowego w  zadeklarowanym terminie, bo nie dysponu-
ją odpowiednim personelem księgowym . Bywają sytuacje, że niecałe zarządy 
podpisują się pod sprawozdaniem finansowym, co jest naruszeniem przepisów 
o rachunkowości . Bywają też takie sytuacje, że spółki nie poddają badaniu przez 
biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, co jest również naruszeniem prze-
pisów ustawy o rachunkowości . Kto wbrew przepisom ustawy nie poddaje spra-
wozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, podlega grzywnie albo 
karze ograniczenia wolności (por . art . 79 pkt 1 uor) .

Zakończenie

W rozdziale przedstawiono analizę porównawczą zakresu informacji ujawnia-
nych w sprawozdaniach finansowych publikowanych w formie raportów okreso-
wych emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na ryn-
ku podstawowym GPW oraz na NewConnect . Zarówno jedne i drugie podmioty 
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mają możliwość wyboru polskich zasad rachunkowości albo MSSF/MSR w przy-
padku sprawozdań jednostkowych, natomiast w  przypadku skonsolidowanych 
raportów muszą stosować MSSF/MSR . Podmioty notowane na rynku głównym 
ujawniają szerszy zakres informacji .

Wszystkie spółki notowane na NewConnect oraz na rynku głównym Giełdy 
Papierów Wartościowych są zobowiązane poddać swoje roczne sprawozdania fi-
nansowe badaniu przez biegłego rewidenta, natomiast półroczne sprawozdania 
podmiotów notowanych na rynku głównym podlegają przeglądowi przez biegłego 
rewidenta .
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Rozdział 13.

Sprawozdawczość domów maklerskich *

Wstęp

Celem niniejszego rozdziału jest ogólna charakterystyka sprawozdawczo-
ści specyficznych podmiotów rynku finansowego, którymi są domy maklerskie . 
Podmioty te, realizując praktycznie obrót papierami wartościowymi na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie, poddane są rygorystycznym regulacjom 
w zakresie sprawozdawczości . Wynika to z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa 
rynku kapitałowego i podtrzymywania jego płynności . W  tym kontekście biura 
maklerskie podlegają nadzorowi finansowemu ze strony Komisji Nadzoru Finan-
sowego . Rozdział koncentruje się na rocznej sprawozdawczości finansowej narzu-
conej regulacjami ustawy o rachunkowości .

1. Charakterystyka działalności domów maklerskich

Prezentacja sprawozdawczości domów i biur maklerskich wymaga nakreśle-
nia ich miejsca i roli na rynku finansowym . Rynek finansowy to obok rynku dóbr 
i usług ważna, a obecnie dominująca część rynku w każdej gospodarce1 .

Przedmiotem obrotu na rynku finansowym są szeroko rozumiane instrumenty 
finansowe . Instrumenty finansowe nie mają formy materialnej, ponieważ są de facto 
umową regulującą określone zależności finansowe między jej stronami2 . Ze względu 

* Dr hab . Helena Żukowska, prof . KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, helena .
zukowska@kul .pl .
1 Szerzej na temat definicji rynku finansowego: S . Owsiak, Finanse, PWE Warszawa 2015; Finan-
se, red . J . Ostaszewski, Difin, Warszawa 2008; H . Żukowska, Stabilność i czynniki destabilizujące rynek 
finansowy (na przykładzie systemu bankowego w Rosji po 1990 roku), Lublin 2007 .
2 Rynek finansowy jest dziedziną gospodarki silnie uwarunkowaną prawnie . Szerzej na ten temat: 
A . Drwiłło (red .), Podstawy finansów i prawa finansowego, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 
2011 .
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na ogólny charakter tej zależności wyodrębnia się trzy podstawowe rodzaje instru-
mentów finansowych: dłużne (wierzycielskie), udziałowe (właścicielskie) i termino-
we (przyszłe transakcje) . Najczęściej spotykany podział rynku finansowego w zależ-
ności od przedmiotów obrotu wskazuje pięć podstawowych segmentów tego rynku: 
rynek pieniężny, kapitałowy, kredytowy (pożyczkowy), walutowy i terminowy3 .

1) Rynek pieniężny to rynek instrumentów finansowych określanych jako 
„krótkoterminowe”, ponieważ okres do ich wykupu (tj . okres przez jaki ist-
nieją) nie przekracza 1 roku . Instrumenty rynku pieniężnego mają najczęś-
ciej charakter środków pieniężnych, a rzadziej papierów wartościowych .

2) Rynek kapitałowy to rynek instrumentów finansowych określanych jako 
średnio i długoterminowe, ponieważ okres do ich wykupu wynosi co naj-
mniej 1 rok albo dłuższy (nie jest z góry określony) . Średnio- i długotermi-
nowy charakter tych instrumentów sprawia, że służą one do pozyskiwania 
środków na finansowanie inwestycji, rzadziej natomiast potrzeb bieżących .

3) Rynek kredytowy (pożyczkowy) to rynek transakcji, których przedmiotem jest 
kapitał pieniężny zgromadzony w formie różnego rodzaju depozytów i lokat 
w  instytucjach kredytowych (przede wszystkim w bankach) przekształcany 
w kredyty i pożyczki . Rynek ten obejmuje również kredyty i pożyczki udziela-
ne sobie nawzajem przez instytucje niebankowe, jak np . kredyty kupieckie czy 
pożyczki pieniężne funkcjonujące w relacjach między przedsiębiorstwami .

4) Rynek walutowy to rynek wymiany jednej waluty na inną . Ten segment 
rynku finansowego umożliwia m .in . przepływy pieniężne między różnymi 
miejscami na świecie (a  więc miejscami obowiązywania różnych walut), 
w których w danym czasie znajdują się wolne środki finansowe i podmio-
ty poszukujące kapitału – umożliwia bowiem „przeliczenie” wartości tych 
środków pieniężnych z jednej waluty na inną .

5) Rynek terminowy (instrumentów pochodnych) to rynek, który powstał i roz-
winął się w konsekwencji rozwoju i dużej zmienności rynków finansowych 
oraz związanego z tym ryzyka . Zawiera się na nim transakcje z wykorzysta-
niem instrumentów finansowych stanowiących swoistą umowę (kontrakt) 
między stronami transakcji . Cena takiego instrumentu jest bezpośrednio lub 
pośrednio zależna od wartości lub ceny instrumentu bazowego, np . papieru 
wartościowego, indeksu giełdowego, kursu walutowego lub stopy procentowej .

Podmiotami rynku finansowego są: kupujący (inwestorzy), sprzedający (oferen-
ci instrumentów finansowych), pośrednicy w obrocie instrumentami finansowymi 
oraz instytucje nadzorujące i rozliczające transakcje . Domy i biura maklerskie są po-
średnikiem w obrocie na rynku finansowym4 . Funkcjonują zasadniczo na dwóch 
segmentach rynku finansowego, tj . na rynku kapitałowym i rynku terminowym .

3 S . Thiel, Rynek kapitałowy i terminowy, KNF, Warszawa 2010, s . 8 .
4 Szerzej na temat zasad funkcjonowania domów i biur maklerskich: W . Przybylska-Kapuścińska 
(red .), Pośrednictwo finansowe w Polsce, CeDeWu .pl, Warszawa 2009, s . 307-336 .
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Z punktu widzenia niniejszego rozdziału (sprawozdawczości domów makler-
skich) konieczne jest wyodrębnienie jeszcze innych podziałów rynku finansowe-
go, tj . rynku publicznego i rynku niepublicznego oraz rynku pierwotnego i rynku 
wtórnego . Podział na rynek publiczny i niepubliczny służy do wskazywania sposo-
bu zawierania transakcji na rynku, czyli sposobu oferowania instrumentów finan-
sowych przez ich emitentów i dokonywania obrotu przez inwestorów, jak również 
praw i obowiązków stron transakcji wynikające z różnych regulacji prawnych5 .

Rynek niepubliczny (lub prywatny) obejmuje transakcje, w przypadku któ-
rych wzajemne relacje stron oparte są na zindywidualizowanych (także niefor-
malnych) kontaktach emitenta (lub występujących w  jego imieniu instytucji 
finansowych) z potencjalnymi inwestorami i między samymi inwestorami . Sto-
sunki między stronami określają generalnie przepisy kodeksu cywilnego . Udo-
stępnianie inwestorom informacji o  instrumentach finansowych oferowanych 
do nabycia nie jest prowadzone z  wykorzystaniem środków masowego prze-
kazu (telewizji, radia, prasy, stron internetowych) ani też w formie ogólnie do-
stępnych zestawień aktualnych ofert i  ich warunków szczegółowych (systemów 
transakcyjnych) . W przypadku emisji papierów wartościowych w ramach rynku 
niepublicznego obowiązki i prawa zarówno emitenta, jak i  inwestorów określo-
ne są w ogólnych przepisach prawa odnoszących się do danego rodzaju papieru 
wartościowego . Natomiast kwestie prawnie nieuregulowane są wypracowywane 
bezpośrednio między uczestnikami rynku .

Rynek publiczny to rynek ofert sprzedaży albo nabycia instrumentów finanso-
wych kierowanych do szerokiego grona inwestorów, najczęściej nieznanych bez-
pośrednio składającemu ofertę, zwłaszcza z wykorzystaniem środków masowego 
przekazu . Rynek publiczny jest dość powszechnie kojarzony z  rynkiem giełdo-
wym . Znaczna część adresatów oferty rynku publicznego to osoby fizyczne . Bez-
pieczeństwo obrotu, w którym udział biorą tacy inwestorzy, wymaga daleko idącej 
ochrony, m .in . w formie określonego, szerokiego zakresu dostępnych informacji 
(nadzorowanych przez niezależny organ nadzoru) oraz profesjonalnych pośred-
ników obrotu (również nadzorowanych przez niezależny organ nadzoru) . Tym 
samym konieczne są dodatkowe regulacje nakładające na emitentów, podmioty 
pośredniczące w zawieraniu transakcji, podmioty tworzące infrastrukturę obrotu 
i samych inwestorów obowiązek sformalizowanego (a więc według pewnych jed-
nolitych standardów dla wszystkich uczestników obrotu) prowadzenia czynności 
związanych z tym obrotem .

W przypadku rynku kapitałowego bardzo istotny jest podział na rynek pier-
wotny i rynek wtórny . Rynek pierwotny to oferta sprzedaży nowej emisji papierów 
wartościowych przez ich emitenta . W przypadku publicznego oferowania papie-
rów wartościowych ich emitent musi najpierw udostępnić do publicznej wiado-

5 Szczegółowa charakterystyka tego podziału została opisana w: B . Pietrzak, Z . Polański, B . Woź-
niak, System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2008, s . 293-297 .
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mości (w  sposób i  w  terminach prawnie określonych) prospekt emisyjny, który 
zawiera niezbędne dla inwestora informacje o  warunkach emisji i  o  sytuacji fi-
nansowej emitenta . Jest to dokument stanowiący nie tylko najważniejsze źródło 
informacji o emisji i emitencie, ale również jedyny prawnie wiążący dokument, na 
którego podstawie możliwe jest zaoferowanie papierów wartościowych w ramach 
rynku publicznego . Prospekt emisyjny przed dopuszczeniem go do upublicznie-
nia jest weryfikowany i zatwierdzany przez KNF . Publikacja prospektu emisyjnego 
stanowi szczególną ochronę inwestorów poprzez zapewnienie im możliwie sze-
rokiego zakresu informacji na temat oferowanych papierów wartościowych, jak 
również na temat ich emitenta . Z rynkiem wtórnym mamy do czynienia wówczas, 
gdy po wyemitowaniu papiery wartościowe są następnie sprzedawane na rynku 
przez osoby inne niż emitent . Rynek wtórny polega więc na obrocie papierami 
wartościowymi między inwestorami . Obsługą techniczną i organizacyjną sprze-
daży papierów wartościowych na rynku publicznym zajmuje się zawsze wyspe-
cjalizowany pośrednik, firma inwestycyjna (np . dom maklerski lub bank), która 
odpowiada za sprawne i prawidłowe przeprowadzenie tej operacji . Nie jest więc 
tak jak w przypadku rynku niepublicznego, gdzie emitent może sam przeprowa-
dzić całą procedurę emisyjną .

Prowadzenie działalności maklerskiej wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru 
Finansowego . Zakres działalności podmiotów maklerskich określa ustawa o obro-
cie instrumentami finansowymi i obejmuje dwa rodzaje aktywności − działalność 
maklerską i inwestycyjną domu maklerskiego .

Działalność maklerska obejmuje wykonywanie czynności polegających na6:
1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów fi-

nansowych;
2) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zle-

cenie;
3) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;
4) zarządzaniu portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych;
5) doradztwie inwestycyjnym;
6) oferowaniu instrumentów finansowych;
7) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne 

i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym cha-
rakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;

8) organizowaniu alternatywnego systemu obrotu .
Działalnością maklerską jest również wykonywanie przez firmę inwestycyjną 

czynności polegających na7:

6 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz .U . 2014, poz . 94, 
z późn . zmianami), art . 69 ust . 2 .
7 Tamże, ust . 4 .
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1) „przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w  tym 
prowadzeniu rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, 
oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych;

2) udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przed-
miotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli 
transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzie-
lającej pożyczki;

3) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii 
przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z  taką strukturą lub 
strategią;

4) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmo-
wania przedsiębiorstw;

5) wymianie walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością ma-
klerską w zakresie wskazanym w art . 69 ust . 2 ustawy o obrocie instrumen-
tami finansowymi;

6) sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych reko-
mendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instru-
mentów finansowych;

7) świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub in-
westycyjną;

8) wykonywaniu czynności, których przedmiotem są instrumenty bazowe in-
strumentów pochodnych, jeżeli czynności te pozostają w związku z działal-
nością maklerską” .

Działalności maklerskiej nie stanowią w/w  czynności, jeśli wykonywane są 
przez takie podmioty, jak: zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, fundusze 
emerytalne, banki centralne, podmioty publiczne powołane do zarządzania dłu-
giem publicznym8 .

Na rynku finansowym w Polsce działalność maklerską prowadzą obecnie trzy 
rodzaje podmiotów: domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską 
oraz zagraniczne podmioty prowadzące działalność maklerską . Te ostatnie działają 
na podstawie zezwolenia udzielanego przez KNF . Ustawa o obrocie instrumentami 
finansowymi określa formy prawne dla podmiotów prowadzących działalność ma-
klerską i inwestycyjną . Mogą one funkcjonować jedynie jako: spółka akcyjna i spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka komandytowo-akcyjna, spółka 
komandytowa i  spółka partnerska posiadające w  składzie wspólników − dwóch 
osób z uprawnieniami zawodu maklera i doradcy inwestycyjnego9 .

Zgodnie z  przepisami prawa biuro (dom) maklerskie zobowiązane jest do 
zatrudniania maklerów papierów wartościowych lub doradców inwestycyjnych 
w liczbie odpowiedniej do zakresu prowadzonej działalności . I tak np . w przypad-

8 W . Przybylska-Kapuścińska (red .), Pośrednictwo…, dz . cyt ., s . 312 .
9 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r . o obrocie…, dz . cyt ., art . 95 .
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ku świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych należy 
zatrudnić co najmniej dwóch doradców inwestycyjnych, a w przypadku świadcze-
nia usługi doradztwa inwestycyjnego – co najmniej jednego doradcę lub maklera 
papierów wartościowych posiadającego uprawnienia do wykonywania czynności 
z zakresu doradztwa inwestycyjnego . W przypadku świadczenia innych usług ma-
klerskich należy zatrudnić co najmniej jednego maklera papierów wartościowych 
do każdej z usług . Co do zasady, od domu maklerskiego wymaga się spełnienia 
pewnego niezbędnego minimum kadrowego, nie przesądzając natomiast w spo-
sób restrykcyjny, iż wszystkie czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem 
usług maklerskich muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednio 
tytuł maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego .

Na koniec 2013 roku funkcjonowały w Polsce 72 krajowe firmy inwestycyjne 
(58 domów maklerskich i 14 bankowych biur maklerskich) oraz 1766 zagranicz-
nych podmiotów maklerskich, z których tylko niewielka część oferowała usługi in-
westycyjne . 35 podmiotów maklerskich prowadziło transakcje sprzedaży/zakupu 
instrumentów na rachunek klienta, 28 podmiotów prowadziło usługi doradztwa 
inwestycyjnego, a 45 podmiotów sprzedaży papierów wartościowych . W segmen-
cie usług zarządzania aktywami działało 30 podmiotów10 .

Podstawowe informacje o działalności domów maklerskich w Polsce przedsta-
wia tabela 1 .

Tabela 1. Wybrane wskaźniki związane z funkcjonowaniem podmiotów maklerskich 
w latach 2010-2013

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013
Obroty netto rynku na rynku akcji i PDA (w mld zł) 234,3 268,1 209,9 256,1
Liczba krajowych domów maklerskich 64 65 69 72
Aktywa domów maklerskich (w mld zł) 9,2 10,1 9,0 8,6
Kapitały własne domów maklerskich (w mld zł) 3,0 3,1 2,7 2,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r., Narodo-
wy Bank Polski, Warszawa 2014, s . 199 .

2. Specyfika sprawozdawczości domów maklerskich

Podmioty prowadzące działalność maklerską ze względu na specyfikę swojej 
działalności muszą sporządzać rozbudowaną sprawozdawczość .

1 . W zależności od terminu sporządzania:
− dzienne sprawozdania finansowe;

10 Rozwój systemu finansowego w 2013 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014, s . 198 .
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− sprawozdania miesięczne, w tym sprawozdanie MRF-01;
− sprawozdania bieżące, w tym sprawozdania do KNF w zakresie przekro-

czenia limitu dużych zaangażowań, sprawozdanie z przekroczenia limitu 
koncentracji zaangażowania, sprawozdanie niedotrzymania adekwatno-
ści kapitałowej, sprawozdanie MRF-01, luka płynności;

− sprawozdania roczne − bilans, rachunek zysków i strat, zmiany w kapita-
łach, przepływ środków pieniężnych, informacja dodatkowa11 .

2 . W celu ustalenia obowiązkowych norm ostrożnościowych12:
− wyznaczanie całkowitego wymogu kapitałowego i określenia adekwatno-

ści kapitałowej;
− wyznaczanie skali prowadzonej działalności – znacząca lub nieznacząca;
− wyodrębnienie portfela handlowego i niehandlowego;
− wyliczenie kapitałów nadzorowanych;
− określenie wielkości kredytów i pożyczek podporządkowanych;
− obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego, walutowe-

go, rozliczenia dostawy, kredytowego, operacyjnego, przekroczenia limi-
tu koncentracji i zaangażowania oraz limitu dużego zaangażowania oraz 
pozostałe ryzyka (reputacji, strategiczne, płynności) .

3 . Inne sprawozdania, np . wyliczenie I filaru, wyliczenie II filaru (kapitał we-
wnętrzny), badania stress testem itd .

3. Roczna sprawozdawczość finansowa domów maklerskich –  
zagadnienia ogólne

Podmioty maklerskie w  zakresie rachunkowości i  rocznej sprawozdawczo-
ści obowiązują regulacje ustawy o rachunkowości i przepisy wykonawcze do tej 
ustawy . Zasadnicze znaczenie ma tutaj rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
28 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości domów ma-
klerskich13 .

Zgodnie z przepisami wspomnianego rozporządzenia biura maklerskie spo-
rządzają obowiązkowe roczne sprawozdania finansowe . W  załączniku nr  1 do 
wspomnianego rozporządzenia zamieszczone są wzory sprawozdań finansowych 
domów maklerskich, natomiast w załączniku nr 2 do rozporządzenia zawarte są co 
najmniej informacje występujące w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

11 Te sprawozdania są przedmiotem zainteresowania niniejszego rozdziału .
12 Prawne podstawy funkcjonowania oraz aspekty formalnoprawne działalności i wymagania ka-
pitałowe oraz inne biur maklerskich określają przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r . o obrocie…, 
dz . cyt .
13 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r . w sprawie szczegółowych zasad 
rachunkowości domów maklerskich (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 483) .



Sprawozdawczość finansowa według zasad szczególnych 184

grupy kapitałowej domu maklerskiego . Stosownie do art . 64 pkt 1 ustawy o  ra-
chunkowości biura maklerskie, zarówno działające jako samodzielne jednostki, 
jak również funkcjonujące w ramach grup kapitałowych, są zobowiązane do bada-
nia sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów14 .

Sprawozdanie finansowe domu maklerskiego obejmuje:
1) bilans i pozycje pozabilansowe;
2) rachunek zysków i strat;
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym;
4) rachunek przepływów pieniężnych;
5) informację dodatkową składającą się z wprowadzenia do sprawozdania fi-

nansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień15 .
Dodatkowo do rocznego sprawozdania finansowego domu maklerskiego do-

łącza się sprawozdanie z działalności, które powinno obejmować istotne informa-
cje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów 
oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność domu maklerskiego, któ-
re nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia za-
twierdzenia sprawozdania finansowego;

2) przewidywanym rozwoju domu maklerskiego;
3) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej .
Nowelizacja ustawy o rachunkowości z dnia 7 września 2015 roku zapowiada 

zmiany w sprawozdawczości biur maklerskich, nakładając na ministra finansów 
obowiązek przygotowania przepisów wykonawczych dostosowujących obecnie 
obowiązujące rozwiązania w  zakresie sprawozdawczości biur maklerskich do 
zmienionej ustawy .

Poniżej zaprezentowane zostaną poszczególne elementy sprawozdania finan-
sowego domu maklerskiego, począwszy od wprowadzenia do sprawozdania fi-
nansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, 
zestawienia zmian w kapitale własnym i drugiej części informacji dodatkowej, tj . 
dodatkowych informacji i objaśnień .

4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego domu maklerskiego obejmuje 
w szczególności16:

14 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . 
zmianami), art . 64 ust . 1 .
15 Tamże, art . 21 .
16 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowych za-
sad rachunkowości…, dz . cyt .
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1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie zakresu działalności domu maklerskie-
go wynikającego z udzielonych zezwoleń KNF oraz wskazanie właściwego 
sądu prowadzącego rejestr;

2) wskazanie czasu trwania działalności domu maklerskiego, jeżeli jest ograni-
czony;

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;
4) wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład 

domu maklerskiego wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporzą-
dzające samodzielne sprawozdania finansowe;

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez dom maklerski w dającej 
się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez niego działalności;

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu 
którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe 
sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody 
rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów);

7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyce-
ny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego 
oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim 
obowiązujące przepisy pozostawiają prawo wyboru bądź nie regulują dane-
go zagadnienia .

5. Bilans domu maklerskiego

Bilans domu maklerskiego wykazuje podobieństwo do bilansu banku . Jego za-
wartość informacyjna jest określona rozporządzeniem Ministra Finansów . Aktywa są 
zestawione według malejącej płynności, począwszy od środków pieniężnych a skoń-
czywszy na długoterminowych rozliczeniach finansowych . W pasywach w pierwszej 
pozycji znajdują się zobowiązania krótkoterminowe, a w ostatniej kapitał (fundusz) 
własny . W poszczególnych pozycjach bilansu zauważamy wyszczególnienie pozycji 
wskazujących na operacje z jednostkami powiązanymi (należności, zobowiązania) . 
W bilansie określonym przez rozporządzenie z 2009 roku nie uwzględniono zmian 
wynikających z  nowelizacji ustawy o  rachunkowości z  września 2015 roku, np . 
udziały i akcje własne oraz należne wpłaty na poczet kapitału widzimy nadal w pa-
sywach (kapitały własne), podczas gdy po nowelizacji są one ujawniane w aktywach .

Bilans domu maklerskiego zawiera informacje zawarte w  tabeli 217 . Analizu-
jąc bilans, dostrzegamy specyficzny układ podmiotowy i  przedmiotowy majątku 
(w grupie należności) i zewnętrznych źródeł finansowania majątku (zobowiązania) .

17 Tamże .
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Tabela 2. Bilans domu maklerskiego

Aktywa Pasywa
I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne I. Zobowiązania krótkoterminowe

1 . Wobec klientów
2 . Wobec jednostek powiązanych
3 . Wobec banków prowadzących działalność 

maklerską, innych domów maklerskich 
i towarowych domów maklerskich

4 . Wobec podmiotów prowadzących rynki 
regulowane i giełdy towarowe

5 . Wobec Krajowego Depozytu i giełdowych 
izb rozrachunkowych

6 . Wobec izby gospodarczej
7 . Wobec emitentów papierów wartościowych 

lub wprowadzających
8 . Kredyty i pożyczki
9 . Dłużne papiery wartościowe
10 . Wekslowe
11 . Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 

społecznych
12 . Z tytułu wynagrodzeń
13 . Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych 

i emerytalnych oraz funduszy 
inwestycyjnych i emerytalnych

14 . Wynikające z zawartych umów pożyczek 
papierów wartościowych

15 . Fundusze specjalne
16 . Pozostałe

II. Należności krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe
1 . Od klientów
2 . Od jednostek powiązanych
3 . Od banków prowadzących działalność 

maklerską, innych domów maklerskich 
i towarowych domów maklerskich

4 . Od podmiotów prowadzących rynki 
regulowane i giełdy towarowe

5 . Od Krajowego Depozytu i giełdowych izb 
rozrachunkowych

6 . Od towarzystw funduszy inwestycyjnych 
i emerytalnych oraz funduszy 
inwestycyjnych i emerytalnych

7 . Od emitentów papierów wartościowych lub 
wprowadzających

8 . Od izby gospodarczej
9 . Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń 

społecznych
10 . Dochodzone na drodze sądowej, nieobjęte 

odpisami aktualizującymi należności 

1 . Kredyty bankowe
2 . Pożyczki
3 . Dłużne papiery wartościowe
4 . Z tytułu innych instrumentów finansowych
5 . Z tytułu umów leasingu finansowego
6 . Pozostałe
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11 . Wynikające z zawartych umów pożyczek 
papierów wartościowych

12 . Pozostałe
III. Instrumenty finansowe przeznaczone do 

obrotu
III. Rozliczenia międzyokresowe

1 . Akcje
2 . Dłużne papiery wartościowe
3 . Certyfikaty inwestycyjne
4 . Warranty
5 . Pozostałe papiery wartościowe
6 . Instrumenty pochodne
7 . Towary giełdowe
8 . Pozostałe

1 . Ujemna wartość firmy
2 . Inne rozliczenia międzyokresowe

a) długoterminowe
b) krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

IV. Rezerwy na zobowiązania

V. Instrumenty finansowe utrzymywane do 
terminu zapadalności

V. Zobowiązania podporządkowane

1 . Dłużne papiery wartościowe
2 . Pozostałe papiery wartościowe
3 . Towary giełdowe
4 . Pozostałe
VI. Instrumenty finansowe dostępne do 

sprzedaży
VI. Kapitał (fundusz) własny

1 . Akcje i udziały
2 . Dłużne papiery wartościowe
3 . Jednostki uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych
4 . Certyfikaty inwestycyjne
5 . Pozostałe papiery wartościowe
6 . Towary giełdowe
7 . Pozostałe

1 . Kapitał (fundusz) podstawowy
2 . Należne wpłaty na kapitał (fundusz) 

podstawowy (wielkość ujemna)
3 . Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
4 . Kapitał (fundusz) zapasowy
5 . Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
6 . Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
7 . Zysk (strata) z lat ubiegłych
8 . Zysk (strata) netto
9 . Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkość ujemna)
VII. Należności długoterminowe
VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe
1 . Jednostce dominującej
2 . Znaczącemu inwestorowi
3 . Wspólnikowi jednostki współzależnej
4 . Jednostkom podporządkowanym
5 . Pozostałe
IX. Wartości niematerialne i prawne
1 . Wartość firmy
2 . Nabyte koncesje, patenty, licencje  

i podobne
3 . Inne wartości niematerialne i prawne
4 . Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
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X. Rzeczowe aktywa trwałe
1 . Środki trwałe, w tym:
2 . Środki trwałe w budowie
3 . Zaliczki na środki trwałe w budowie
XI. Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
1 . Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego
2 . Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem Pasywa razem

Źródło: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowych 
zasad rachunkowości domów maklerskich (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 483) .

Pozycje pozabilansowe to:
1 .  Zobowiązania warunkowe, w tym: gwarancje, kaucje, poręczenia .
2 .  Majątek obcy w użytkowaniu .
3 .  Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu 

maklerskiego .
Po stronie pasywów bilansu domu maklerskiego znajdują się nadal pozycje 

przeniesione – nowelizacją ustawy o rachunkowości z połowy 2015 roku − do ak-
tywów przedsiębiorstw niefinansowych, należne wpłaty na poczet kapitału podsta-
wowego oraz udziały i akcje własne .

6. Rachunek zysków i strat domu maklerskiego

Rachunek zysków i strat domu maklerskiego występuje w jednym wariancie 
i  zawiera wyszczególnione w  poniższej tabeli pozycje przychodów i  kosztów18 . 
W rachunku zysków i strat biura maklerskiego odnotowujemy układ segmentowy:

a) działalność operacyjna, w tym podstawowa i pozostała,
b) działalność finansowa,
c) zdarzenia nadzwyczajne .
W podstawowej działalności operacyjnej widzimy wyodrębnione dwa rodzaje 

działalności biura:
1) działalność na rzecz klientów (działalności maklerskiej),
2) działalność biura maklerskiego na własny rachunek .
Ad . 1 . Przychody z działalności maklerskiej pomniejszone o towarzyszące im 

koszty działalności maklerskiej dają wynik działalności maklerskiej .
Ad . 2 . W rachunku zysków i strat biura maklerskiego w zakresie obrotu instru-

mentami finansowymi na własny rachunek należy wykazać osobno:

18 Tamże .
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a) przychody i koszty z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu,
b) przychody i koszty z instrumentów finansowych utrzymywanych do termi-

nu zapadalności,
c) przychody i koszty z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży
oraz wyniki na poszczególnych segmentach obrotu instrumentami finanso-

wymi .
Zauważyć należy, że obok przychodów i  kosztów podstawowej działalności 

operacyjnej występują przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej . Wy-
nik finansowy na działalności maklerskiej i wyniki finansowe na poszczególnych 
segmentach działalności biura (obrotu instrumentami finansowymi na własny 
rachunek) obliczane są oddzielnie, podobnie jak wynik na pozostałej działalno-
ści operacyjnej . Suma tych cząstkowych wyników finansowych kształtuje wynik 
z działalności operacyjnej .

Wynik z  działalności operacyjnej skorygowany o  przychody i  koszty finan-
sowe daje wynik z  działalności gospodarczej, a  uwzględniając dodatkowo zyski 
i straty nadzwyczajne, pozwala ustalić wynik finansowy brutto .

Tabela 3. Rachunek zysków i strat domu maklerskiego
I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym od jednostek powiązanych

1 . Prowizje
a) od operacji instrumentami finansowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek 

dającego zlecenie
b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych
c) z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy 

inwestycyjnych
d) pozostałe

2 . Inne przychody
a) z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych 

klientów
b) z tytułu oferowania instrumentów finansowych
c) z tytułu prowadzenia rejestrów nabywców instrumentów finansowych
d) z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie
e) z tytułu zawodowego doradztwa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi
f) z tytułu reprezentowania banków prowadzących działalność maklerską i domów 

maklerskich na rynkach regulowanych i na giełdach towarowych
g) pozostałe

II. Koszty działalności maklerskiej
1 . Koszty z tytułu afiliacji
2 . Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego 

Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych
3 . Opłaty na rzecz izby gospodarczej
4 . Wynagrodzenia
5 . Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
6 . Świadczenia na rzecz pracowników
7 . Zużycie materiałów i energii
8 . Koszty utrzymania i wynajmu budynków
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9 . Pozostałe koszty rzeczowe
10 . Amortyzacja
11 . Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym
12 . Prowizje i inne opłaty
13 . Pozostałe

III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej (I–II)
IV . Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu
V . Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu
VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV–V)
VII . Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności
VIII . Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności
IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu 

zapadalności (VII–VIII)
X . Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży
XI . Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży
XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X–XI)
XIII . Pozostałe przychody operacyjne
XIV . Pozostałe koszty operacyjne
XV . Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności
XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII–XIV+XV)
XVII . Przychody finansowe
XVIII . Koszty finansowe
XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (XVI+XVII–XVIII)
XX . Zyski nadzwyczajne
XXI . Straty nadzwyczajne
XXII. Zysk (strata) brutto (XIX+XX–XXI)
XXIII. Podatek dochodowy
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXV. Zysk (strata) netto (XXII–XXIII–XXIV)

Źródło: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowych 
zasad rachunkowości domów maklerskich (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 483) .

Przychody i koszty działalności maklerskiej szczegółowo zostały zaprezento-
wane w tabeli 3, ze względu na to, że to one są dominujące w strukturze przycho-
dów i kosztów oraz kształtują wynik finansowy domu maklerskiego .

7. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Kolejnym obowiązkowym rocznym sprawozdaniem finansowym domu ma-
klerskiego jest zestawienie zmian w  kapitale (funduszu) własnym . Kształt tego 
sprawozdania nie różni się zawartością informacyjną od sprawozdania innych ty-
pów przedsiębiorstw (produkcyjnych i usługowych, banków czy ubezpieczycieli) . 
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Pokazuje wielkość i czynniki wpływu na zmiany w kapitałach (funduszach) włas-
nych w okresie sprawozdawczym .

Tabela 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym domu maklerskiego
I . Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
I . a . Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach

1 . Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
2 . Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
3 . Udziały (akcje) własne na początek okresu
4 . Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
5 . Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych 

zasad (polityki) rachunkowości
6 . Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
7 . Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
8 . Wynik netto

II . Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III . Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty)

Źródło: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowych 
zasad rachunkowości domów maklerskich (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 483) .

8. Rachunek przepływów pieniężnych domu maklerskiego

Ważnym elementem sprawozdania finansowego domu maklerskiego jest ra-
chunek przepływów pieniężnych . Może być sporządzany jedną tylko metodą − po-
średnią . Suma przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej 
i finansowej daje nam przepływy pieniężne netto, które pozwalają obliczyć środki 
pieniężne na początek, a następnie na koniec okresu .

Punktem wyjścia do obliczenia przepływów pieniężnych netto z działalności 
operacyjnej jest zysk netto . Następnie prezentowane są przepływy pieniężne netto 
z działalności inwestycyjnej i przepływy z działalności finansowej .

Tabela 5. Rachunek przepływów pieniężnych domu maklerskiego
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)

I . Zysk (strata) netto
II . Korekty razem

1 . Amortyzacja
2 . Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
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3 . Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4 . Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej
5 . Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności
6 . Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu
7 . Zmiana stanu należności
8 . Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), 

w tym funduszy specjalnych
9 . Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10 . Pozostałe korekty

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
I . Wpływy z tytułu działalności inwestycyjnej

1 . Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do 
terminu zapadalności jednostki dominującej

2 . Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do 
terminu zapadalności znaczącego inwestora

3 . Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do 
terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej

4 . Zbycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do 
terminu zapadalności jednostek podporządkowanych

5 . Zbycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 
i utrzymywanych do terminu zapadalności

6 . Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
7 . Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych
8 . Otrzymane udziały w zyskach (dywidendy)
9 . Otrzymane odsetki
10 . Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
11 . Pozostałe wpływy

II . Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej
1 . Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do 

terminu zapadalności jednostki dominującej
2 . Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do 

terminu zapadalności znaczącego inwestora
3 . Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do 

terminu zapadalności wspólnika jednostki współzależnej
4 . Nabycie instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do 

terminu zapadalności jednostek podporządkowanych
5 . Nabycie pozostałych instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 

i utrzymywanych do terminu zapadalności
6 . Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
7 . Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych
8 . Udzielone pożyczki długoterminowe
9 . Pozostałe wydatki

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
I . Wpływy z działalności finansowej

1 . Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2 . Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3 . Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4 . Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych



Sprawozdawczość domów maklerskich 193

5 . Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych
6 . Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) własnych
7 . Dopłaty do kapitału
8 . Pozostałe wpływy

II . Wydatki z tytułu działalności finansowej
1 . Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2 . Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3 . Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4 . Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5 . Spłata zobowiązań podporządkowanych
6 . Wydatki z tytułu wydania udziałów (emisji akcji) własnych
7 . Nabycie udziałów (akcji) własnych
8 . Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
9 . Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
10 . Wydatki na cele społecznie użyteczne
11 . Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
12 . Zapłacone odsetki
13 . Pozostałe wydatki

D. Przepływy pieniężne netto razem (A+/–B+/–C)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:

– o ograniczonej możliwości dysponowania

Źródło: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowych 
zasad rachunkowości domów maklerskich (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 483) .

Mimo bogatej zawartości informacyjnej omówionych elementów sprawozda-
nia finansowego wiele zagadnień zawierają informacje i objaśnienia (część infor-
macji dodatkowej) .

9. Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego  
domu maklerskiego

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują zagadnienia odnoszące się do 
kilku bloków tematycznych, takich jak19:

a) informacje ogólne,
b) szczegółowe informacje do bilansu i pozycji pozabilansowych,
c) szczegółowe informacje do rachunku zysków i strat,
d) szczegółowe informacje do rachunku przepływów pieniężnych,
e) szczegółowe informacje do skutków operacji z podmiotami powiązanymi .

19 Szczegółowy opis zawartości informacyjnej informacji dodatkowej zawiera rozporządzenie Mini-
stra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości…, dz . cyt .
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W informacjach wstępnych o charakterze ogólnym znajdziemy przedstawienie:
− dokonanych od początku roku obrotowego zmian zasad (polityki) rachun-

kowości i  metod wyceny wraz z  uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli 
wywierają one istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, ze wskazaniem 
spowodowanej tymi zmianami różnicy w wyniku finansowym;

− dokonanych w stosunku do poprzedniego sprawozdania finansowego zmian 
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z  uzasadnieniem 
ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji majątko-
wej i finansowej oraz rentowności, a także zmian w wyniku finansowym;

− danych liczbowych zapewniających porównywalność sprawozdania finan-
sowego za okres poprzedzający ze sprawozdaniem za bieżący okres;

− informacji o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym 
i nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym;

− informacji o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zo-
stały ujęte w sprawozdaniu finansowym za dany okres, w tym o rodzaju po-
pełnionego błędu oraz kwocie korekty;

− danych o poziomie nadzorowanych kapitałów w podziale na poszczególne 
składniki kapitałów nadzorowanych i o całkowitym wymogu kapitałowym 
w podziale na wymogi z tytułu poszczególnych typów ryzyka oraz wymóg 
z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania i  limitu dużych 
zaangażowań;

− danych o  ilości przekroczeń poziomu nadzorowanych kapitałów w  ciągu 
roku obrotowego .

W informacjach i objaśnieniach do aktywów i pasywów bilansu należy wykazać:
1) w odniesieniu do pozycji „środki pieniężne” informacje o wielkości środ-

ków pieniężnych klientów na rachunkach bankowych i  w  kasie, środków 
pieniężnych klientów ulokowanych w  dłużnych papierach wartościowych 
wyemitowanych przez Skarb Państwa, pozostałych środków pieniężnych 
klientów, środków pieniężnych własnych domu maklerskiego, środków 
pieniężnych klientów zdeponowanych na rachunkach pieniężnych w domu 
maklerskim oraz wpłaconych na poczet nabycia papierów wartościowych 
w pierwszej ofercie publicznej lub publicznym obrocie pierwotnym, środ-
ków pieniężnych przekazanych z funduszu rozliczeniowego;

2) w odniesieniu do pozycji „należności krótko- i długoterminowe” podanie 
wartości:
1 .  „należności netto – razem”, „odpisy aktualizujące należności”, „należno-

ści brutto – razem”;
2 .  oraz wartości o  pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: do 

1 roku, powyżej 1 roku, należności przeterminowane;
3) w  odniesieniu do pozycji „należności od klientów” informacje o  wielkości 

należności z tytułu odroczonego terminu zapłaty, należności przeterminowa-
nych i roszczeń spornych nieobjętych odpisami aktualizującymi należności;
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4) podział pozycji „należności od jednostek powiązanych” na należności od 
jednostki dominującej, należności od znaczącego inwestora, należności od 
wspólnika jednostki współzależnej, należności od jednostek podporządko-
wanych;

5) podział pozycji „należności od banków prowadzących działalność makler-
ską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich” na na-
leżności z tytułu zawartych transakcji giełdowych (w podziale na należności 
z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach), należności z ty-
tułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym, należności z tytułu re-
prezentacji innych domów i banków prowadzących działalność maklerską 
na rynkach regulowanych, należności z tytułu afiliacji, należności z tytułu 
pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego De-
pozytu, pozostałe;

6) podział pozycji „należności od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozra-
chunkowych” na należności z funduszu rozliczeniowego, należności z fun-
duszu rekompensat, pozostałe;

7) „należności od podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełdy towa-
rowe” w podziale na należności od poszczególnych giełd i spółek prowadzą-
cych rynek pozagiełdowy;

8) „należności od towarzystw funduszy inwestycyjnych i  emerytalnych oraz 
funduszy inwestycyjnych i emerytalnych” w podziale na należności od po-
szczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i  emerytalnych oraz 
funduszy inwestycyjnych i emerytalnych;

9) dane o stanie odpisów aktualizujących należności według celu ich utworze-
nia na początek okresu sprawozdawczego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 
rozwiązaniu i stanie na koniec okresu sprawozdawczego;

10) informacje o akcjach i udziałach zaliczonych do kategorii aktywa finanso-
we dostępne do sprzedaży, uwzględniające: nazwy jednostek, ich siedziby 
i przedmiot ich działalności, wartość bilansową akcji (udziałów), procent 
posiadanego kapitału jednostki i udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu, w przypadku udziałów w jednostkach powiązanych – dodat-
kowo charakter powiązania, stosowane metody konsolidacji, wartość kapi-
tału własnego jednostki, jej wynik finansowy za rok obrotowy, nieopłaconą 
przez dom maklerski wartość akcji (udziałów) w  kapitale podstawowym 
jednostki, wartość otrzymanych lub należnych dywidend (udziałów w zy-
skach) za rok obrotowy;

11) dane dotyczące rzeczowych aktywów trwałych, z  podziałem na majątek 
własny, majątek używany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej 
umowy o podobnym charakterze, amortyzowany, wartość nieamortyzowa-
nych lub nieumarzanych przez dom maklerski środków trwałych, używa-
nych na podstawie umów najmu, dzierżawy i  innych (np . z  tytułu umów 
leasingu), w tym wartość gruntów użytkowanych wieczyście;
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12) szczegółowy zakres zmian wartości ujętych w  bilansie grup rodzajowych 
środków trwałych, wartości niematerialnych i  prawnych oraz instrumen-
tów finansowych zaliczonych do kategorii aktywa finansowe utrzymywane 
do terminu zapadalności lub aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, za-
wierający stan tych aktywów na początek okresu sprawozdawczego, zwięk-
szenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczeń 
wewnętrznych oraz stan na koniec okresu sprawozdawczego, a dla majątku 
amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i  tytułów zmian do-
tychczasowej amortyzacji (umorzenia);

13) wykaz istotnych pozycji czynnych i  biernych rozliczeń międzyokreso-
wych;

14) podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilanso-
wy, przewidywanym umową, okresie spłaty: do 1 roku, dla których termin 
wymagalności upłynął, zobowiązania krótkoterminowe razem;

15) podział pozycji „zobowiązania wobec jednostek powiązanych” na:
a) zobowiązania wobec jednostki dominującej,
b) zobowiązania wobec znaczącego inwestora,
c) zobowiązania wobec wspólnika jednostki współzależnej,
d) zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych;

16) podział pozycji „zobowiązania wobec banków prowadzących działalność 
maklerską, innych domów maklerskich i  towarowych domów makler-
skich” na zobowiązania z  tytułu zawartych transakcji giełdowych (należy 
je wykazać w podziale na zobowiązania z  tytułu rozliczenia transakcji na 
poszczególnych giełdach), zobowiązania z  tytułu zawartych transakcji na 
rynku pozagiełdowym, zobowiązania z tytułu reprezentacji innych domów 
maklerskich na rynkach regulowanych, zobowiązania z tytułu afiliacji, zo-
bowiązania z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednic- 
twem Krajowego Depozytu, pozostałe;

17) podział pozycji „zobowiązania wobec Krajowego Depozytu i  giełdowych 
izb rozrachunkowych” na zobowiązania z tytułu dopłat do funduszu rozli-
czeniowego i pozostałe;

18) „zobowiązania wobec podmiotów prowadzących rynki regulowane i giełd 
towarowych” w  podziale na zobowiązania wobec poszczególnych giełd 
i spółek prowadzących rynki pozagiełdowe;

19) kredyty i pożyczki od jednostek powiązanych, zaliczone zarówno do zobo-
wiązań krótko-, jak i długoterminowych, w podziale na kredyty i pożycz-
ki od jednostki dominującej, znaczącego inwestora, wspólnika jednostki 
współzależnej, jednostek podporządkowanych;

20) „zobowiązania wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 
oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych” w podziale na zobowiązania 
wobec poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i  emerytal-
nych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych;
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21) dane o zobowiązaniach wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli;

22) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozosta-
łym od dnia bilansowego, przewidywanym okresie spłaty: do 1 roku, powy-
żej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat;

23) dane o ujętym w bilansie stanie rezerw według celu ich utworzenia na po-
czątek okresu sprawozdawczego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiąza-
niu i stanie na koniec okresu sprawozdawczego;

24) dane o  strukturze własności kapitału zakładowego oraz liczbie i  wartości 
nominalnej akcji, z określeniem ich ewentualnych uprzywilejowań;

25) propozycje podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;
26) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku domu maklerskiego 

(ze wskazaniem ich rodzaju);
27) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje i poręcze-

nia, także umowy o  subemisje, zobowiązania wekslowe ze wskazaniem 
udzielonych na rzecz jednostki dominującej, znaczącego inwestora, wspól-
nika jednostki współzależnej, jednostek podporządkowanych;

28) dane o wysokości udzielonych zabezpieczeń, w podziale na zabezpieczenia 
umów pożyczek papierów wartościowych, zabezpieczenia automatycznych 
pożyczek papierów wartościowych, zabezpieczenia zawartych transakcji 
terminowych, zabezpieczenia wystawców opcji i warrantów .

W dalszej kolejności biuro maklerskie musi wykazać dane uzupełniające, do-
tyczące poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat20:

1) podział pozycji „odsetki od lokat i depozytów” na odsetki od własnych lokat 
i depozytów;

2) odsetki od środków pieniężnych klientów; wysokość i wyjaśnienie przyczyn 
odpisów aktualizujących środki trwałe;

3) informacje o  przychodach, kosztach i  wynikach działalności zaniechanej 
w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w następ-
nym okresie;

4) dane o koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwa-
łych na własne potrzeby;

5) informacje o  zyskach i  stratach nadzwyczajnych z  podziałem na losowe 
i pozostałe;

6) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podat-
kiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto;

7) dane o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;
8) dane o przyszłych zobowiązaniach z tytułu podatku dochodowego .
Natomiast w odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych21:

20 Tamże .
21 Tamże .
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1) należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pie-
niężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu;

2) należy objaśnić podział działalności domu maklerskiego na działalność 
operacyjną, inwestycyjną i finansową przyjęty w rachunku przepływów pie-
niężnych;

3) do pozycji: „pozostałe korekty”, „pozostałe wpływy” i „pozostałe wydatki” 
należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty 
przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio: korekt, wpływów lub wydat-
ków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach;

4) w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilan-
sie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepły-
wów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny .

We fragmencie 6, 7 i 8 szczegółowych informacji i objaśnień informacji dodat-
kowej wykazywane są informacje o operacjach z podmiotami powiązanymi . Na 
początku należy ujawnić informacje o:

1) charakterze i  celu gospodarczym zawartych przez dom maklerski umów 
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu 
na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy domu maklerskiego;

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez dom maklerski na in-
nych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozu-
mie się jednostki powiązane z domem maklerskim oraz:
a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub 

administrującego domu maklerskiego lub jednostki z  nim powiązanej, 
lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspól-
nym pożyciu, dzieckiem małżonka, dzieckiem osoby faktycznie pozo-
stającej we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego 
stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z ty-
tułu opieki lub kurateli w  stosunku do którejkolwiek z  osób będących 
członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego 
domu maklerskiego lub jednostki z nim powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą 
znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą liczbę głosów, bezpo-
średnio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit . a i b punktu 2, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie za-
trudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub jednostki powią-
zanej z domem maklerskim

– wraz z  informacjami określającymi charakter tych transakcji . Informa-
cje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według 
ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszcze-
gólnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy domu maklerskiego;
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3) sumie wartości wynikających z ksiąg rachunkowych transakcji ze strona-
mi powiązanymi, sumie ich wartości godziwych, a także wartość dodatniej 
i ujemnej różnicy pomiędzy wartościami wynikającymi z ksiąg rachunko-
wych a wartościami godziwymi;

4) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu;
5) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy od-
rębnie za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, inne 
usługi poświadczające, usługi doradztwa podatkowego, pozostałe usługi;

6) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, należnych lub wy-
płaconych członkom zarządu, osobom zarządzającym i członkom organów 
nadzorczych domu maklerskiego wraz z wynagrodzeniami za udział w za-
rządach lub radach nadzorczych jednostek powiązanych;

7) pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych członkom za-
rządu, osobom zarządzającym i członkom organów nadzorczych domu ma-
klerskiego z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot oraz 
oddzielnie o pożyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych 
tym osobom w jednostkach powiązanych;

8) nazwie i  siedzibie jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe .

W  przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w  ciągu 
którego nastąpiło połączenie22:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia − nazwę (firmę) i opis 
przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj 
udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość 
aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połącze-
nia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów − nazwy 
(firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia 
zostały wykreślone z  rejestru, liczbę, wartość nominalną i  rodzaj udzia-
łów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski 
i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres 
od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do 
dnia połączenia .

Kolejny obszar ujawnień dotyczy informacji o wspólnych przedsięwzięciach, 
które nie podlegają konsolidacji, w tym:

1) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia;
2) procentowym udziale;
3) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych;

22 Tamże .
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4) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu uży-
wanych rzeczowych składników aktywów trwałych;

5) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych;
6) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi 

związanych;
7) zobowiązaniach warunkowych i  inwestycyjnych dotyczących wspólnego 

przedsięwzięcia .
W dodatkowych informacjach i objaśnieniach musi się znaleźć stwierdzenie 

o  zdolności biura do kontynuowania działalności . W  przypadku występowania 
niepewności co do możliwości kontynuowania działalności opis tych niepewno-
ści oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawo-
zdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać 
również opis podejmowanych bądź planowanych przez dom maklerski działań 
mających na celu eliminację niepewności .

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności i  informacji innych niż 
wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytua-
cji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego domu maklerskiego, należy 
ujawnić te informacje w dodatkowych informacjach i objaśnieniach .

Ponadto informacja dodatkowa powinna zapewnić porównywalność informa-
cji finansowych zawartych w sprawozdaniu za okres sprawozdawczy z  informa-
cjami zawartymi w  sprawozdaniu finansowym za poprzedni, analogiczny okres 
sprawozdawczy . Wszelkie dodatkowe informacje, niewynikające lub niezwiązane 
bezpośrednio z wymienionym wyżej sprawozdaniem, powinny być przedstawione 
w końcowej części informacji23 .

Biura maklerskie funkcjonujące w grupach kapitałowych sporządzają skonso-
lidowane sprawozdania finansowe, których zawartość informacyjna została okre-
ślona w analizowanym rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad rachunko-
wości domów maklerskich . Ze względu na objętość niniejszego rozdziału oraz na 
zasadnicze podobieństwo do szczegółowo zaprezentowanego sprawozdania jed-
nostkowego skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie jest analizowane .

Zakończenie

Podsumowując, ważna rola biur maklerskich do sprawnego funkcjonowania 
rynku finansowego powoduje, że rachunkowość i sprawozdawczość biur i domów 
maklerskich jest bardzo rozbudowana . Sprawozdawczość biur i domów makler-
skich jest specyficzna i w dużej części różni się od sprawozdania innych jednostek . 
Należy podkreślić, że niektóre elementy sprawozdania finansowego cechują się 

23 Tamże .
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podobieństwem do sprawozdania wielu innych grup podmiotów (np . zestawie-
nie zmian w  kapitale własnym), kształt bilansu zbliżony jest do bilansu banku, 
z punktu widzenia układu sprawozdania pewne podobieństwo wykazuje rachu-
nek przepływów pieniężnych . Jednakże zasadniczo charakter działalności wysoce 
różnicuje kształt sprawozdania finansowego biur maklerskich w porównaniu do 
innych jednostek, nawet innych podmiotów rynku finansowego .
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Rozdział 14.

Sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu  
terytorialnego  oraz zakładów i jednostek budżetowych*

Wstęp

Rachunkowość podmiotów sektora finansów publicznych różni się od sprawo-
zdawczości innych podmiotów . Z jednej strony reguluje ją ustawa o rachunkowo-
ści . Z drugiej strony rachunkowość i sprawozdawczość tych podmiotów regulują 
szczegółowe przepisy ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń .

Celem artykułu jest przedstawienie zasad sprawozdawczości jednostek sa-
morządu terytorialnego oraz zakładów i  jednostek budżetowych . W  artykule 
zastosowano metodę analizy porównawczej aktów prawnych (ustaw, rozporzą-
dzeń) dotyczących zasad sprawozdawczości podmiotów sektora finansów pub-
licznych .

1. Podstawy prawne sprawozdawczości jednostek sektora budżetowego

Jednostki sektora budżetowego są zobligowane do stosowania ustawy o  ra-
chunkowości1 oraz zasad określonych w  ustawie o  finansach publicznych2 oraz 
rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy .

Art . 2 ust . 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości obliguje do jej stosowania gminy, 
powiaty, województwa i ich związki, a także:

− państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe,
− gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe .

* Dr Katarzyna Żuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, phareconsulting@o2 .pl; Anna 
Kwiecień, Phare Consulting Katarzyna Żuk, a .lepiarz@wp .pl .
1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . 
zmianami) .
2 Ustawa z dnia 27 .08 .2009 r . o finansach publicznych (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 885 z późn . 
zmianami) .
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Jednakże przepisy ustawy o rachunkowości są stosowane w ograniczonym za-
kresie, gdyż w myśl art . 80 ust . 1 w stosunku do tych jednostek nie znajdują zasto-
sowania przepisy rozdziałów:

− 5 „Sprawozdania finansowe jednostki”,
− 6 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej”,
− 7 „Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie 

i ogłaszanie sprawozdań finansowych” .
W myśl art . 40 ust . 2 ustawy o finansach publicznych plany kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczy-
pospolitej Polskiej powinny uwzględniać następujące założenia:

1) dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od roczne-
go budżetu, którego dotyczą;

2) ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność do-
chodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów − także zaangażowa-
nie środków;

3) odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie póź-
niej niż na koniec każdego kwartału;

4) wyceny składników aktywów i  pasywów wyrażonych w  walutach obcych 
dokonuje się nie później niż na koniec kwartału .

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 .07 .2010 r .3 określa szczególne za-
sady rachunkowości dla takich podmiotów, które dotyczą:

1) ewidencji wykonania budżetu;
2) ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym;
3) ewidencji aktywów trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub 

jednostek samorządu terytorialnego;
4) wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów;
5) sporządzania sprawozdań finansowych oraz odbiorców tych sprawozdań .
W myśl art . 41 ust . 1 ustawy o finansach publicznych jednostki sektora finansów 

publicznych sporządzają sprawozdania z wykonania procesów, związanych z groma-
dzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności:

1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;
2) wydatkowanie środków publicznych;
3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;
4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne;

3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 .07 .2010 r . w sprawie szczególnych zasad rachunko-
wości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jedno-
stek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
(tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 289) .
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5) zarządzanie środkami publicznymi;
6) zarządzanie długiem publicznym;
7) rozliczenia z budżetem UE .
Szczegółowe zasady sprawozdań budżetowych określa rozporządzenie Mini-

stra Finansów z dnia 16 .01 .2014 r .4 . Określenie w ustawie o finansach publicznych 
zasad sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości budżetowej zabezpiecza 
realizację zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi określonej 
w art . 33-34 ustawy .

W myśl art . 34 ust . 1 pkt 9 ustawy o finansach publicznych zasada jawności go-
spodarowania środkami publicznymi jest realizowana m .in . przez udostępnianie 
corocznych sprawozdań dotyczących finansów i działalności jednostek organiza-
cyjnych należących do sektora finansów publicznych . Ustawodawca nie sprecyzo-
wał, w  jaki sposób sprawozdania są udostępniane . Sprawozdania budżetowe nie 
podlegają jednak obowiązkowej publikacji5 .

2. Sprawozdawczość finansowa wynikająca z rozporządzenia  
Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 .07 .2010 r . zostało wydane na pod-
stawie delegacji ustawowej zawartej w art . 40 ust . 4 pkt 1 lit . a) ustawy o finansach 
publicznych . Określa ono zasady sprawozdawczości finansowej dla:

1) budżetu państwa;
2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
3) jednostek budżetowych;
4) samorządowych zakładów budżetowych;
5) państwowych funduszy celowych;
6) jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej .
Rokiem obrotowym dla jednostek sektora budżetowego jest rok budżetowy, 

natomiast okresem sprawozdawczym miesiąc . W myśl § 18 ust . 3 rozporządzenia 
ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki i placówki kon-
tynuującej działalność powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia roku następnego, 
a w jednostkach, których sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, w ciągu 
15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy .

Sprawozdania finansowe są sporządzane w języku polskim i w walucie polskiej, 
a dane są wykazywane w złotych i groszach . Sprawozdanie finansowe jednostek 

4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 .01 .2014 r . w sprawie sprawozdawczości budżeto-
wej (Dz .U . 2014, poz . 119 z późn . zmianami) .
5 L .  Lipiec-Warzecha, Ustawa o  finansach publicznych: komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 
2011, s . 197 .
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budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych składa się z  bilansu, 
rachunku zysków i strat sporządzanego w wariancie porównawczym, zestawienia 
zmian w funduszu .

W  myśl §  19 ust .  1 rozporządzenia jednostki budżetowe obsługujące dys-
ponenta części budżetowej i  dysponentów środków budżetu państwa drugiego 
stopnia sporządzają łączne sprawozdania finansowe, będące sumą sprawozdań 
finansowych jednostek i  placówek podległych dysponentom części budżetowej 
i dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz własnego spra-
wozdania finansowego, z odpowiednim wyłączeniem wzajemnych rozliczeń doko-
nywanych między tymi jednostkami . Wyłączenia wzajemnych rozliczeń dotyczą 
w szczególności6:

1) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podob-
nym charakterze;

2) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy 
tymi jednostkami .

W myśl § 20 ust . 1 sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialne-
go (JST) składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z  bilansów samorządo-

wych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachun-

ków zysków i  strat samorządowych jednostek budżetowych i  samorządo-
wych zakładów budżetowych;

4) łącznego zestawienia zmian w  funduszu obejmującego dane wynikające 
z  zestawień zmian w  funduszu samorządowych jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych .

Podczas sporządzania sprawozdania finansowego JST muszą dokonać odpo-
wiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami . Wyłączenia te do-
tyczą w szczególności7:

1) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podob-
nym charakterze;

2) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy 
tymi jednostkami .

Sporządzając sprawozdanie finansowe, JST przedstawia w informacji uzupeł-
niającej do tego sprawozdania dane o wysokości środków na świadczenia pracow-
nicze zabezpieczone w  wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego8 .

6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 .07 .2010 r . w sprawie szczególnych zasad rachunko-
wości oraz planów kont…, dz . cyt ., § 19 ust . 2 .
7 Tamże, § 20 ust . 3 .
8 Tamże, § 20 ust . 4 .
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Jednocześnie w myśl § 21 rozporządzenia zarząd JST sporządza skonsolidowa-
ny bilans, stosując odpowiednio przepisy rozdziału 6 („Skonsolidowane sprawo-
zdania finansowe grupy kapitałowej”) ustawy o rachunkowości przy założeniu, że 
jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego . Należy zaznaczyć, 
że sporządzany przez JST w myśl § 21 rozporządzenia skonsolidowany bilans nie 
stanowi skonsolidowanego sprawozdania finansowego (wszystkie jego elementy 
wymienione zostały w uor − art . 55 ust . 2) .

W myśl § 24 rozporządzenia sprawozdanie finansowe, składające się z bilansu, 
rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz bilans z wykonania 
budżetu JST sporządza się w  terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się 
księgi rachunkowe .

Wzory sprawozdań finansowych i  skonsolidowanego bilansu zawierają za-
łączniki do rozporządzenia . W myśl § 25 rozporządzenia sprawozdanie finansowe 
jednostki podpisują kierownik jednostki i główny księgowy, bilans z wykonania 
budżetu JST − zarząd i skarbnik, sprawozdanie finansowe i skonsolidowany bilans 
JST podpisują zarząd i skarbnik .

W myśl § 26 rozporządzenia kierownicy jednostek składają sprawozdania fi-
nansowe odpowiednio dysponentom środków budżetu wyższego stopnia lub za-
rządom jednostek samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku 
następnego . Dysponenci środków budżetu drugiego stopnia przekazują łączne 
sprawozdania finansowe dysponentom części budżetowej do dnia 15 kwietnia 
roku następnego . Dysponenci części budżetowej przekazują łączne sprawozda-
nia finansowe do Ministerstwa Finansów do dnia 30 kwietnia roku następnego . 
Zarządy JST przekazują sprawozdania finansowe JST do właściwych regional-
nych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego . Za-
rządy JST przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych skon-
solidowane bilanse w  formie pisemnej i w  formie dokumentu elektronicznego 
(z bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu) w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego . 
Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów skonsoli-
dowane bilanse JST w formie dokumentu elektronicznego do dnia 14 lipca roku 
następnego9 .

3. Sprawozdawczość budżetowa wynikająca z rozporządzenia  
Ministra Finansów z dnia 16.01.2014 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 .01 .2014 r . w sprawie sprawoz- 
dawczości budżetowej zostało wydane po zasięgnięciu opinii prezesa Głównego 

9 Tamże, § 26 .
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Urzędu Statystycznego, na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art . 41 ust . 2 
ustawy o finansach publicznych . Określa ono:

1) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań:
a) z wykonania budżetów JST,
b) z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych,
c) z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art . 163 (do-

chody i  wydatki państwowych jednostek budżetowych poza granicami 
państwa) i  art .  223 (dochody samorządowych jednostek budżetowych 
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty) usta-
wy o finansach publicznych,

d) z  wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżeto-
wych,

e) z wykonania planów finansowych agencji wykonawczych,
f) z wykonania planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej,
g) z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych,
h) o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych JST,
i) z wykonania planów finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
j) z poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków 

strukturalnych;
2) jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawo-

zdań oraz odbiorców tych sprawozdań;
3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynika-

jących z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawieranych na pod-
stawie odrębnych ustaw przez podmioty sektora finansów publicznych .

Sprawozdania budżetowe określone są symbolem „Rb”, składa się je za różne 
okresy . Są nimi:

• sprawozdania miesięczne, za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy,
• sprawozdania kwartalne – za każdy kolejny kwartał roku budżetowego,
• sprawozdania roczne − za rok budżetowy .
§ 3 rozporządzenia ustala następujące rodzaje sprawozdań budżetowych10:
1) Rb-23 − sprawozdanie o  stanie środków na rachunkach bankowych pań-

stwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych; 
wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Rb-23A − sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb cel-
nych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, po-
datku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin; wzór sprawoz- 
dania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) Rb-23B − sprawozdanie o  stanie środków na rachunkach bankowych izb 
celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych 

10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 .01 .2014 r . w sprawie sprawozdawczości budżeto-
wej (Dz .U . 2014, poz . 119 z późn . zmianami) .
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z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektó-
rych kopalin; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) Rb-23PL − sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór 
sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) Rb-24 − sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów 
skarbowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) Rb-27 − sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; wzór 
sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) Rb-27PL − sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych pla-
cówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) Rb-27UE − sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków 
europejskich; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) Rb-27S − sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samo-
rządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego; wzór 
sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) Rb-27ZZ − sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z rea-
lizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania sta-
nowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) Rb-PDP − sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/mia-
sta na prawach powiatu; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do roz-
porządzenia;

12) Rb-28 − sprawozdanie z  wykonania planu wydatków budżetu państwa; 
wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) Rb-28PL − sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych pla-
cówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) Rb-28 Programy − sprawozdanie z  wykonania planu wydatków budżetu 
państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących 
z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udziela-
nej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na reali-
zację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14 
do rozporządzenia;

15) Rb-28 Programy WPR − sprawozdanie z wykonania planu wydatków bu-
dżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzą-
cych z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozda-
nia stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) Rb-28UE − sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków 
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rol-
nej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) Rb-28UE WPR − sprawozdanie z  wykonania planu wydatków budżetu 
środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki 
Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;
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18) Rb-28NW − sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły 
z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18 
do rozporządzenia;

19) Rb-28NW Programy − sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu 
państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie progra-
mów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodle-
gających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkow-
skie EFTA; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) Rb-28S − sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samo-
rządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego; wzór 
sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21) Rb-28NWS − sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej 
jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wy-
gasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik 
nr 21 do rozporządzenia;

22) Rb-NDS − sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu teryto-
rialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

23) Rb-30S − sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych 
zakładów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do roz-
porządzenia;

24) Rb-33 − sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego fun-
duszu celowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 24 do rozporzą-
dzenia;

25) Rb-34PL − sprawozdanie z  wykonania dochodów i  wydatków państwo-
wych jednostek budżetowych mających swą siedzibę poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw 
zagranicznych na wydzielonym rachunku bankowym, o  którym szczegó-
łowa mowa w art . 163 ustawy o finansach publicznych; wzór sprawozdania 
stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

26) Rb-34S − sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku 
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność okre-
śloną w ustawie z dnia 7 września 1991 r . o systemie oświaty, szczegółowa 
mowa o tym w art . 223 ust . 1 ustawy o finansach publicznych; wzór sprawo-
zdania stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

27) Rb-35 − sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji 
wykonawczej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 27 do rozporzą-
dzenia;

28) Rb-40 − sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na 
dany rok budżetowy, planu finansowego państwowego funduszu celowego/
agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 28 do rozporzą-
dzenia;
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29) Rb-50 − sprawozdanie o  dotacjach/wydatkach związanych z  wykonywa-
niem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania sta-
nowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

30) Rb-70 − sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; wzór sprawozda-
nia stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

31) Rb-WSa − sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez 
jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik 
nr 31 do rozporządzenia;

32) Rb-WSb − sprawozdanie o  wydatkach strukturalnych w  podziale woje-
wódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki sektora fi-
nansów publicznych, z wyłączeniem placówek; wzór sprawozdania stanowi 
załącznik nr 32 do rozporządzenia;

33) Rb-ST − sprawozdanie o  stanie środków na rachunkach bankowych jed-
nostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik 
nr 33 do rozporządzenia;

34) Rb-Z-PPP − sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów part-
nerstwa publiczno-prywatnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 34 
do rozporządzenia;

35) Rb-FUS − sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finan-
sowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór sprawozdania stanowi 
załącznik nr 35 do rozporządzenia;

36) Rb-FER − sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finan-
sowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór sprawozdania stanowi za-
łącznik nr 36 do rozporządzenia .

Zakończenie

W pracy przedstawiono zakres sprawozdań, do których są zobligowane jed-
nostki sektora budżetowego . Podmioty te są zobligowane do stosowania ustawy 
o rachunkowości, jednak z pominięciem rozdziałów: 5, 6 i 7 . Szczegółowe zasady 
sprawozdawczości zawiera ustawa o finansach publicznych oraz rozporządzenia 
wykonawcze . Wzory sprawozdań są określone w załącznikach do rozporządzeń, 
a nie w ustawie o rachunkowości .

Zarząd JST sporządza skonsolidowany bilans, stosując przepisy ustawy o ra-
chunkowości, jednak nie można nazywać tego sporządzaniem skonsolidowane-
go sprawozdania, gdyż nie zawiera ono wszystkich określonych w ustawie ele-
mentów .
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Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r . w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz .U . 2014, poz . 119 z późn . zmianami) .

Ustawa z  dnia 27 .08 .2009  r . o  finansach publicznych (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz .  885, 
z późn . zmianami) .

Ustawa z  dnia 29 września 1994  r . o  rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz .  330, 
z późn . zmianami) .



Rozdział 15.

Sprawozdawczość finansowa podmiotów  
nieprowadzących działalności gospodarczej :  
fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne*

Wstęp

Z dniem 5 września 2014 roku zostało uchylone dotychczasowe rozporządze-
nie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektó-
rych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności 
gospodarczej . Zmiany znacząco wpłynęły na większość organizacji pozarządo-
wych, które posiłkowały się rozporządzeniem, sporządzając coroczne obowiązko-
we sprawozdanie finansowe .

Od 2014 roku stowarzyszenia, fundacje, a  także partie polityczne zgodnie 
z  nowymi przepisami muszą sporządzać sprawozdania finansowe według zasad 
określonych w ustawie o rachunkowości . Ustawa przewiduje dwa warianty sporzą-
dzania sprawozdań . Pierwszy z nich jest używany m .in . przez organy prowadzące 
działalność gospodarczą, drugi zaś przeznaczony jest wyłącznie dla jednostek mi-
kro . Jednostkami mikro mogą być jednostki nieprowadzące działalności gospo-
darczej, czyli wspomniane już fundacje, stowarzyszenia oraz partie polityczne . Do 
jednostek mikro można zaliczyć również podmioty prowadzące działalność go-
spodarczą, które uprzednio spełnią dwa z trzech warunków określonych w ustawie 
o rachunkowości . Jednostki same decydują o tym, czy chcą stać się jednostkami 
mikro i co za tym idzie − sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe .

1. Podstawy prawne podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej: 
fundacje, stowarzyszenia i partie polityczne

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej to takie, których działal-
ność nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej . Jednostki nieprowadzące 
działalności gospodarczej, niebędące spółkami handlowymi, stosują tylko niektóre 

8 Mgr Dorota Biedka, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dorcia-
ger@wp .pl .
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przepisy ustawy o rachunkowości w takim zakresie, w jakim ich dotyczą . Jednostki 
te nie podlegają obowiązkowi sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finan-
sowych ani ogłaszania swoich sprawozdań finansowych . Podmioty te sporządzają 
rachunkowość w formie uproszczonej, a co za tym idzie − nie stosują postanowień 
rozdziałów 6 i 7 ustawy orachunkowości . Mają natomiast obowiązek stosowania 
odpowiednich przepisów, które ich dotyczą . Do dnia 5 września 2014 r . obowią-
zywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r . w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spół-
kami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej . Z datą uchylenia 
powyższego rozporządzenia weszły w życie nowe przepisy opierające się na usta-
wie z dnia 11 lipca 2014 r . o zmianie ustawy o rachunkowości, tj . ustawa zmienia-
jąca . Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono m .in .1:

• kategorię jednostek mikro i uproszczeń w rachunkowości dla tych jednostek;
• przeniesiono do ustawy o  rachunkowości postanowienia rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r ., w sprawie szczególnych za-
sad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlo-
wymi, nieprowadzących działalności gospodarczej;

• zmiany w katalogu jednostek stosujących ustawę o rachunkowości .
Jednostki mikro zostały wyszczególnione w  art .  3 ust .  1a ustawy o  rachun-

kowości . Do tychże jednostek przypisane zostały m .in . stowarzyszenia, fundacje, 
a także partie polityczne .

Ustawa zmieniająca ustawę o rachunkowości z dnia 14 lipca 2014 r . nie jest 
wyłącznie jednym aktem prawnym, który muszą stosować wymienione jednostki 
w celu sporządzenia sprawozdań finansowych .

Tabela 1. Akty prawne obowiązujące fundacje, stowarzyszenia i partie polityczne

Jednostki Fundacje Stowarzyszenia Partie polityczne

Akty 
prawne

Ustawa z dnia 29 .09 .1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . 
zmianami)
Ustawa z dnia 
06 .04 .1984 r . 
o fundacjach (Dz .U . 1984, 
nr 21, poz . 97)

Ustawa z dnia 07 .04 .1989 r . 
− Prawo o stowarzyszeniach 
(Dz .U . 1989, nr 20, 
poz . 104)

Ustawa z dnia 27 .06 .1997 r . 
o partiach politycznych 
(Dz .U . 2011, nr 155, 
poz . 924)
Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 23 stycznia 
2003 r . w sprawie zasad 
prowadzenia rachunkowości 
przez partię polityczną

Źródło: opracowanie własne .

1 Jednostki mikro mogą już stosować uproszczenia w rachunkowości, „Zeszyt Metodyczny Rachun-
kowości” z dnia 20 .09 .2014 r ., nr 18 (378) .
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Podmioty spełniające warunki opisane w  art .  3 ust .  1a mogą korzystać 
z uproszczeń, które są przewidziane dla jednostek mikro pod warunkiem, że ich 
organ zatwierdzający wyrazi zgodę na sporządzanie sprawozdań finansowych 
zgodnie z przepisami dla jednostek mikro2 . Stosowanie tych uproszczeń nie jest 
obowiązkowe, dlatego też mogą one dotyczyć tylko wybranych tytułów3 . Wyjątek 
stanowi uproszczenie określone w art . 28a ustawy o rachunkowości, które mówi, 
że „Jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej 
i skorygowanej ceny nabycia” . W tym przypadku nie pozostawiono wyboru mikro 
jednostkom, gdyż musi ona dokonywać wyceny wszystkich swoich pozycji akty-
wów po koszcie historycznym . Kosztem historycznym mogą być: cena nabycia, 
koszt wytworzenia oraz kwota wymagana do zapłaty .
Tabela 2. Uproszczenia przewidziane przez ustawodawcę
Uproszczenia dla jednostek mikro przewidziane w ustawie o rachunkowości
Przepis ustawy Uproszczenie
Art . 7 ust . 2a Jednostka mikro, o której mowa w art . 3 ust . 1a pkt 2, może zrezygnować 

z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników 
aktywów i pasywów

Art . 28a Jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej 
i skorygowanej ceny nabycia

Art . 46 ust . 5 
pkt 4

Bilans jednostki mikro powinien zawierać co najmniej informacje w zakresie 
ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy

Art . 47 ust . 3a Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami 
a kosztami jednostki mikro, o której mowa w art . 3 ust . 1a pkt 2, zwiększa – po 
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody 
lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może być zaliczona 
na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego

Art . 47 ust . 4 
pkt 4

Rachunek zysków i strat jednostki mikro powinien zawierać co najmniej 
informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 4 do ustawy

Art . 48 ust . 3 Jednostka mikro może nie sporządzać informacji dodatkowej, o której mowa 
w art . 48 ust . 1 pod warunkiem, że przedstawi informacje uzupełniające do 
bilansu określone w załączniku nr 4 do ustawy

Art . 48a ust . 3 Jednostka mikro może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) 
własnym

Art . 48b ust . 4 Jednostka mikro może nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych
Art . 49 ust . 4 Jednostka mikro, o której mowa w art . 3 ust . 1a pkt 1 i ust . 1b, która ma 

obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności jednostki zgodnie z art . 49 
ust . 1, może nie sporządzać tego sprawozdania pod warunkiem, że w informacji 
dodatkowej, a w przypadku, o którym mowa w art . 48 ust . 3, jako informacje 
uzupełniające do bilansu, przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów 
(akcji) własnych, określone w załączniku nr 4 do ustawy

Źródło: Sprawozdanie finansowe jednostek mikro za 2014 r. – zakres uproszczeń oraz porównywalność 
danych, „Zeszyt Metodyczny Rachunkowości” z dnia 20 .02 .2015 r ., nr 4(388) .

2 K . Czubakowska, K . Winiarska, Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospo-
darczej, PWE, Warszawa 2015, s . 17 .
3 J . Siewierska, Uproszczone sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro, Oddk, Gdańsk 2015, s . 23-24 .
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3. Uproszczone sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Stowarzyszenia, fundacje i partie polityczne mają coroczny obowiązek spra-
wozdawczy w postaci sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego za rok 
poprzedni do urzędu skarbowego . Od roku 2014 organizacje mają do wyboru dwa 
wzory sprawozdań finansowych . Warto również podkreślić, że wszystkie wzory są 
zgodne z ustawą o rachunkowości, gdzie jeszcze przed rokiem 2014 jeden wynikał 
z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r ., a drugi z uor .

Pierwszy ze wzorów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do uor, który od lat 
używany jest do sporządzania sprawozdań finansowych na zasadach ogólnych . 
Drugi wzór, obowiązujący od 2014 r ., stanowi załącznik nr 4 do ustawy o rachun-
kowości i może być stosowany przez jednostki mikro .

Tabela 3. Porównanie wzorów sprawozdań finansowych z załącznika nr 1 i załącznika 
nr 4 do uor
Nr załącznika do ustawy 

o rachunkowości Załącznik nr 1 Załącznik nr 4

Elementy składowe 
sprawozdania 
finansowego

− wprowadzenie do sprawozdania finansowego
− bilans
− rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny 

i porównawczy)
− zestawienie zmian w kapitale (funduszu) 

własnym
− rachunek przepływów pieniężnych (metoda 

bezpośrednia i pośrednia)
− dodatkowe informacje i objaśnienia

− informacje 
ogólne

− bilans
− rachunek zysków 

i strat

Źródło: opracowanie własne .

W ustawie nie ma zapisu odnoszącego się do obowiązku korzystania z uprosz-
czeń dla mikro jednostek . Jednakże podmioty, które zdecydują się stosować uprosz-
czenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, znacznie ułatwią sobie ich prowadze-
nie . Mogą liczyć m .in . na sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat w bardzo 
uproszczonej wersji (według wzoru z nowego załącznika nr 4 do uor), zrezygnowa-
nie ze sporządzania informacji dodatkowej, sprawozdania z działalności, jak również 
zrezygnowania z wyceny aktywów i pasywów w wartości godziwej i skorygowanej 
cenie nabycia . Warunkiem zwolnienia z informacji dodatkowej jest przedstawienie 
w informacjach uzupełniających do bilansu poniższych danych, które są zgodne ze 
wspomnianym załącznikiem nr 4 ustawy o rachunkowości . Informacje te zawierają:

1) kwoty wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instru-
mentów finansowych, gwarancji i  poręczeń lub zobowiązań warunkowych 
nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytel-
ności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur 
oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie;
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2) kwoty zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 
zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych 
warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, 
a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 
wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

3) informacje o udziałach (akcjach) własnych, w tym:
a) przyczyn nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obroto-

wym;
b) liczby i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym 

udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartości 
księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) 
reprezentują;

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartości tych udzia-
łów (akcji);

d) liczby i  wartości nominalnej lub(w  razie braku wartości nominalnej) 
wartości księgowej wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, 
jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) repre-
zentują4 .

Uproszczenie sprawozdania finansowego dla jednostek mikro spowodowało 
zmianę struktury bilansowej aktywów i pasywów . W tabeli 4 przedstawiony został 
wzór i opis uproszczonego bilansu .

Tabela 4. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym 
mowa w art . 45 ustawy, dla jednostek mikro .
…………………………
(pieczęć jednostki)

BILANS
Sporządzony na dzień……………

Wiersz Wyszczególnienie Stan na dzień…

AKTYWA
A Aktywa trwałe, w tym:

− środki trwałe
B Aktywa obrotowe, w tym:

− zapasy
− należności krótkoterminowe

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne

Aktywa razem

4 Strona internetowa: www .druki .gofin .pl [data dostępu: 27 .09 .2015], informacje uzupełniające 
do bilansu sporządzanego przez jednostki .
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PASYWA
A Kapitał (fundusz) własny, w tym:

− kapitał (fundusz) podstawowy
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:

− rezerwy na zobowiązania
− zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Pasywa razem

Źródło: www .przepisy .gofin .pl [data dostępu: 27 .09 .2015] .

Bilans jest ważnym elementem sprawozdania finansowego, gdyż przekazuje in-
formacje o stanie majątku w ostatnim dniu roku obrotowego . Jak można zauważyć 
bilans składa się z dwóch części, tj . aktywów i pasywów . Aktywa to nic innego jak 
pieniądze, które posiada dana organizacja, pasywa z kolei informują o tym, jakie są 
źródła posiadanego majątku . Kwota w podsumowaniach aktywów i pasywów musi 
się zgadzać . Istotną zmianą w stosunku do poprzedniego wzoru sprawozdania jed-
nostki mikro jest to, że nie trzeba wykazywać wszystkich elementów składników 
aktywów i  pasywów . Charakteryzuje się to tym, iż wartości z  głównych pozycji 
nie muszą być składową wartości podpunktów, które składają się na te pozycje . 
W pozycji głównej mogą znajdować się podpunkty wybrane przez jednostkę, gdyż 
ustawa o rachunkowości pozwala na takie modyfikacje bilansu .

W pozycji bilansu w aktywach jednostki mikro bez zmian pozostaje pozycja A, 
pod którą widnieją aktywa trwałe jednostki . Jednakże jest to uproszczona wersja 
tej pozycji . W aktywach trwałych ujmuje się sumę wyszczególnionych pozycji tj . 
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w bu-
dowie, należności i  inwestycji długoterminowych . Nie można również zapomi-
nać o pozycjach, które wynikają z ustawy o rachunkowości i są wyszczególnione 
w art .  3 ust .  1 pkt 15, czyli m .in . środkach trwałych − przez które rozumie się, 
z zastrzeżeniem pkt 17, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywa-
nym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do 
użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki . Zalicza się do nich w szczególności:

a) nieruchomości − w  tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, 
budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do 
lokalu użytkowego,

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy .
„Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy 

lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy”5 . Aktywa 

5 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . 
zmianami), art . 3 .
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obrotowe jednostki mikro widnieją pod pozycją B w bilansie . W tej pozycji wyka-
zuje się łączną wartość następujących pozycji: zapasów, należności krótkotermi-
nowych, inwestycji krótkoterminowych oraz krótkoterminowych rozliczeń mię-
dzyokresowych .

Zgodnie z nową ustawą z dnia 23 lipca 2015 r . o zmianie ustawy o rachunko-
wości oraz niektórych innych ustaw nastąpiła zmiana w strukturze bilansu w pozy-
cji dotyczących należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (ak-
cji) własnych . Przed zmianą ustawy pozycje dotyczące należnych wpłat na kapitał 
podstawowy oraz udziałów (akcji) własnych ujmowane były w pasywach bilansu 
w  „Kapitale (funduszu) własnym” i  były wielkościami ujemnymi . Po zmianach 
wielkości pozycje te podlegają ujawnieniu i są traktowane jako wielkości dodatnie, 
zamieszcza się je po stronie aktywów bilansu w oddzielnych pozycjach C i D .

Pasywa jednostki mikro wykazują pozycję A  i  B .  W  pozycji A  w  pasywach 
bilansu ujmuje się łączną wartość: kapitału (funduszu) podstawowego, udziałów 
(akcji) własnych, kapitału (funduszu) zapasowego, kapitału (funduszu) z aktuali-
zacji wyceny, pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych, zysku (straty) z lat 
ubiegłych, zysku (straty) netto za bieżący rok obrotowy oraz odpisów z zysku netto 
w  ciągu roku obrotowego . W  odrębnej pozycji bilansu trzeba umieścić wartość 
kapitału (funduszu) podstawowego, który musi być zgodny z art . 36 ust 1 ustawy 
o rachunkowości . Również należne wpłaty na kapitał podstawowy muszą być za-
deklarowane, lecz niewniesione na dzień bilansowy . W tej pozycji należy wykazać 
ponadto przewyższającą kwotę zysku, jako pobranych zaliczek w ciągu roku przez 
wspólników spółek osobowych . W pozycji B z kolei wykazać łączną wartość: zo-
bowiązań długoterminowych i krótkoterminowych, rezerw na zobowiązania, fun-
duszy specjalnych i rozliczeń międzyokresowych . W tej pozycji należy wyróżnić 
wartości, takie jak: rezerwy na zobowiązania oraz zobowiązania z tytułu kredytów 
i pożyczek . Rezerwy to inaczej zobowiązania, przy których termin wymagalności 
lub kwota nie są do końca pewne . Zobowiązania wykorzystują przyszłe lub posia-
dane aktywa finansowe, np . rezerwy na świadczenia emerytalne . Druga pozycja 
pojawiająca się w pasywach bilansu to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek . 
Najprościej mówiąc, podmiot musi podać łączną wartość zaciągniętych kredytów 
i pożyczek . Należy zwrócić uwagę, że rezerwy oraz zobowiązania nie mają podzia-
łu na długoterminowe i krótkoterminowe .

Jednostki mikro sporządzają uproszczony rachunek zysków i  strat wyłącznie 
w wersji porównawczej . Przychody podstawowej działalności operacyjnej nie zosta-
ły rozdzielone na przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, tak jak 
ma to miejsce w standardowym rachunku zysków i strat . Z kosztów rodzajowych 
wydzielono tylko niektóre grupy . Wśród nich znalazły się koszty amortyzacji, zuży-
cia materiałów, wynagrodzenia ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia, jak 
również pozostałe koszty . Koszty usług obcych oraz podatków i opłat przydzielone 
zostały do grupy pozostałych kosztów rodzajowych . Z kolei pozostałe przychody 
i koszty operacyjne zostały połączone odpowiednio z przychodami i kosztami fi-
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nansowymi oraz z zyskami i stratami nadzwyczajnymi, tworząc dwie kategorie, tzn . 
„Pozostałe przychody i zyski” oraz „Pozostałe koszty i straty” . W każdej z tych ka-
tegorii odrębnie wykazuje się jedynie aktualizację wartości aktywów . Wynik finan-
sowy jednostek mikro przedstawia się w rachunku zysków i strat, jako nadwyżka 
przychodów nad kosztami, i wtedy jest to wartość dodatnia lub odwrotnie, jako 
nadwyżka kosztów nad przychodami i mówimy wtedy o wartości ujemnej . W za-
leżności od tego, czy jest to wartość dodatnia, czy też ujemna, odpowiednio zwięk-
sza przychody lub koszty w następnym roku obrotowym . Dodatnia różnica dopisy-
wana jest do zwiększenia kapitału podstawowego . Wynika to z dodanego do ustawy 
o rachunkowości art . 47 ust . 3a, który jest analogiczny do obowiązującego przed 
nowelizacją ustawy o rachunkowości § 2 ust . 4 rozporządzenia Ministra Finansów 
z 15 listopada 2001 r . w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych 
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności go-
spodarczej . Jednostki mikro nieprowadzące działalności gospodarczej, o których 
mowa w cytowanym wcześniej art . 3 ust . 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości obejmu-
jącym stowarzyszenia i fundacje, nie wypełniają pozycji F rachunku zysków i strat 
„Zysk/strata netto” . Natomiast pozostałe jednostki mikro, o których mowa w art . 3 
ust . 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust . 1b w/w ustawy, w tym partie polityczne, nie wypełniają 
pozycji G tego sprawozdania „Wynik finansowy netto ogółem” . W związku z tym, 
że jednostki mikro nie mogą używać wariantu kalkulacyjnego w sporządzaniu ra-
chunku zysów i strat jedyną dopuszczalną metodą ewidencji w tych jednostkach 
jest ewidencja kosztów działalności na kontach zespołu 46 .

Tabela 5. Uproszczony rachunek zysków i strat dla jednostek mikro
………………………… .
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
− dla jednostek mikro, o których mowa w art . 3 ust . 1a pkt 1-4 oraz ust . 1b ustawy 

o rachunkowości (partie polityczne)
− dla jednostek mikro, o których mowa w art . 3 ust 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości 

(stowarzyszenia i fundacje)
Sporządzony za okres …………

Wiersz Wyszczególnienie
Dane za rok

A . Przychody podstawowej działalności operacyjnej 
i zrównane z nimi, w tym:
− zmiana stanu produktów (zwiększenie − wartość 
dodatnia, zmniejszenie − wartość ujemna)

B . Koszty podstawowej działalności operacyjnej
I . Amortyzacja
II . Zużycie materiałów i energii

6 K . Czubakowska, K . Winiarska, Rachunkowość…, dz . cyt ., s . 107 .
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III . Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia

IV . Pozostałe koszty
C . Pozostałe przychody i zyski, w tym:

− aktualizacje wartości aktywów
D . Pozostałe koszty i straty, w tym:

− aktualizacje wartości aktywów
E . Podatek dochodowy

F .
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) (dla jednostek mikro, 
o których mowa w art . 3 ust . 1a pkt 1-4 oraz ust . 1b 
ustawy o rachunkowości)

lub

G .
Wynik finansowy netto ogółem (A−B+C−D−E) (dla 
jednostek mikro, o których mowa w art . 3 ust . 1a pkt 2 
ustawy o rachunkowości), w tym:

I . Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość 
dodatnia)

II . Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

Źródło: www .przepisy .gofin .pl [data dostępu: 27 .09 .2015] .

W  wierszu A  „Przychody podstawowej działalności operacyjnej i  zrównane 
z nimi, w tym…” należy uwzględnić wszystkie przychody w zakresie podstawowej 
działalności operacyjnej jednostki . Jest to całość środków pieniężnych i innych ak-
tywów finansowych otrzymanych ze źródeł określonych prze przepisy prawa, jak 
również przez statut jednostki . Możemy zaliczyć do nich m .in . otrzymane składki 
statutowe, darowizny, kwoty należne ze sprzedaży składników majątku .

W kolejnym wierszu B „Koszty podstawowej działalności operacyjnej” należy 
rozbić pozycję na cztery kategorie . W podpunkcie na temat amortyzacji trzeba za-
księgować koszty, które związane są z wcześniejszym zakupem środków trwałych 
i  innych składników majątku, które w myśl przepisów prawa podlegają amorty-
zacji . W  drugim podpunkcie „Zużycie materiałów i  energii” należy uwzględnić 
wszystkie koszty związane z  zakupem materiałów oraz zużytej energii do dzia-
łalności podstawowej jednostki . W podpunkcie „Wynagrodzenia, ubezpieczenia 
społeczne i inne świadczenia” muszą zostać zawarte informacje o wszystkich kosz-
tach związanych z  wynagrodzeniami . Wynagrodzenia, które zostały wypłacone 
na podstawie umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło . W podpunkcie tym 
należy uwzględnić również informacje o kosztach ubezpieczeń społecznych oraz 
o innych świadczeniach .

W  ostatnim podpunkcie „Pozostałe koszty” należy podać wszystkie koszty, 
które nie zostały wymienione w podpunktach 1-3 .

Kolejny wiersz C „Pozostałe przychody i  zyski, w  tym aktualizacja wartości 
aktywów” oznacza pozycję, w której powinny znaleźć się wszystkie przychody nie-
ujęte w działalności statutowej(przychody z tytułu zwiększenia wartości posiada-
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nego majątku oraz przychody finansowe) . Należy tu uwzględnić także zaokrągle-
nia, które zostały poczynione na korzyść organizacji oraz przychodów ze zdarzeń 
losowych .

Wiersz D „Pozostałe koszty i  straty, w  tym aktualizacja wartości aktywów” 
uwzględnia kwoty kosztów, które nie powstają z działalności statutowej ani też nie 
są kosztami administracyjnymi . Ponadto należy wpisać w tej pozycji koszty utra-
ty wartości posiadanego majątku i koszty operacji finansowych . Wiersz „Podatek 
dochodowy” jest oczywisty i należy w nim zapisać kwotę podatku dochodowego .

Kolejne wiersze rachunku zysków i strat są wypełniane w zależności od tego, 
czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie . Organizacje prowa-
dzące działalność wypełniają pozycję F, a nieprowadzące pozycję G .

Wiersz F „Zysk/strata netto (A–B+C–D–E )” dotyczy jednostek mikro, o któ-
rych mowa w art . 3 ust . 1a pkt 1-4 oraz ust . 1b ustawy o rachunkowości . Końco-
wym elementem tego elementu sprawozdania jest wynik finansowy netto (A–B+C-
–D–E), który może wskazywać nadwyżkę przychodów na kosztami lub nadwyżkę 
kosztów nad przychodami7 .

Zakończenie

Podsumowując, warunkiem niezbędnym, aby jednostki takie jak: fundacje, 
stowarzyszenia czy partie polityczne, stały się jednostkami mikro, jest podjęcie 
stosownej decyzji przez organy zatwierdzające . Decyzja ta dotyczy przede wszyst-
kim sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń prze-
widzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro . Odnosi się to zarówno 
do jednostek, o których mowa w art . 3 ust . 1a, jak i tych, o których mowa w art . 3 
ust .  1b . Jeśli organ zatwierdzający nie podejmie takiej decyzji, jednostka mikro 
(pomimo spełnienia pozostałych warunków określonych w art . 3 ust . 1a-1b) spo-
rządzają sprawozdanie w pełnym zakresie . Organ zatwierdzający jednostki decy-
duje, przez podjęcie stosownej uchwały, o zakresie stosowania przez daną jednost-
kę uproszczeń przewidzianych dla tychże jednostek . Stosowanie uproszczeń nie 
jest obowiązkowe, dlatego też mogą one dotyczyć tylko wybranych tytułów . Wyją-
tek stanowi uproszczenie określone w art . 28a ustawy o rachunkowości .

Analizując rachunek zysków i strat oraz bilans, osoby zarządzające organizacją 
powinny opierać się również o informację uzupełniającą, gdyż w niej zawarte są 
wyjaśnienia kwot, które znajdują się w  tabelach . Ważna jest konsekwencja, jeśli 
jakieś kwoty zostały wskazane w rachunku wyników czy w bilansie, powinny być 
też uwzględnione w informacji uzupełniającej, a ich wartości powinny się zgadzać . 

7 Zespół poradnik .ngo .pl, Mini przewodnik po sprawozdaniu jednostki mikro (cz. 1), strona inter-
netowa: www .poradnik .ngo .pl [data dostępu: 23 .09 .2015] .
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Wszystkie jednostki podejmując jakąkolwiek decyzję powinny liczyć się również 
ze zmianą polityki rachunkowości, gdyż uchwała o zmianie sprawozdania finanso-
wego jest składnikiem polityki rachunkowości .
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Rozdział 16.

Stan oraz perspektywy rozwoju  
zintegrowanego raportowania w Polsce *

Wstęp

Współczesna sprawozdawczość finansowa, podobnie jak inne obszary ra-
chunkowości, podlega ewolucji . Ciągle zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza 
i społeczna stawia nowe wyzwania przed organami stanowiącymi prawo oraz dzia-
łami finansowymi przedsiębiorstw . Aktualnie prowadzona jest dyskusja nad treś-
cią raportów rocznych przygotowywanych przez przedsiębiorstwa1 . Pojawiające 
się w  niej głosy wskazują, że obecnie przygotowywane sprawozdania finansowe 
nie zapewniają wystarczającego dostępu do informacji o rezultatach działalności 
gospodarczej przedsiębiorstw . Odbiorcy sprawozdawczości są bowiem zaintereso-
wani nie tylko osiąganymi wynikami finansowymi i stanem majątkowo-kapitało-
wym, ale również efektami działalności przedsiębiorstw w szerszym ujęciu . Poten-
cjalnych inwestorów, jak i  aktualnych udziałowców lub akcjonariuszy interesuje 
także to, w jaki sposób przedsiębiorstwo oddziałuje na swoje otoczenie społeczne 
oraz środowisko naturalne2 .

Jednym z  rozwiązań, które ma za zadanie wychodzić naprzeciw rosnącym 
oczekiwaniom odbiorców sprawozdawczości przedsiębiorstw jest łączenie spra-
wozdań finansowych z raportami społecznymi i środowiskowymi w formie tzw . 
raportów zintegrowanych . Mając na uwadze znaczenie oraz aktualność wspo-
mnianej problematyki za cel niniejszego rozdziału, przyjęto przedstawienie stanu 

* Dr Grzegorz Zasuwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, gzasuwa@kul .pl .
1 Np . E . Walińska, Zintegrowany raport – początek końca sprawozdania finansowego?, „Zeszyty Te-
oretyczne Rachunkowości” 2015, nr 82, s . 151-166; J . Krasodomska, Sprawozdawczość zintegrowana 
jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2015, 
nr 82, s . 77-92 .
2 Np . P .  Roszkowska, Rewolucja w  raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, 
społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa 2011, s . 9-11; G . Zasuwa, Społeczna odpowiedzialność 
jako perspektywiczny obszar w sprawozdawczości przedsiębiorstw, [w:] D . Mikulska (red .), Polityka 
rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego – wybrane aspekty, Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2012, s . 185-199 .



Sprawozdawczość finansowa według zasad szczególnych 226

obecnego raportowania zintegrowanego w Polsce oraz podjęcie dyskusji nad moż-
liwościami jego rozwoju w perspektywie wprowadzenia przez Parlament Europej-
ski dyrektywy o  raportowaniu niefinansowym . Aby zrealizować tak postawiony 
cel, wyjaśniono istotę zintegrowanego raportowania, ukazano stan obecny tego 
zjawiska w Polsce, a następnie podjęto refleksję nad możliwościami jego rozwoju 
w kontekście nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego na temat ujawniania in-
formacji niefinansowych .

1. Istota zintegrowanego raportowania

Raportowanie zintegrowane jest często traktowane jako nowość . Nie oznacza 
to jednak, że działania takie nie były podejmowane w przeszłości . Okazuje się bo-
wiem, że sprawozdania zawierające informacje finansowe, społeczne i  środowi-
skowe były publikowane przez przedsiębiorstwa nawet w  latach 70-tych XX  w ., 
kiedy to w krajach zachodnich panowała moda na raportowanie środowiskowe . 
W pierwszej dekadzie XXI wieku w kilku krajach europejskich, między innymi we 
Francji oraz Danii, stworzono nawet przepisy obligujące największe spółki pub-
liczne do wzbogacania raportów rocznych o dodatkowe informacje na temat od-
działywań społecznych i środowiskowych . Podobne regulacje wprowadzono nawet 
w Afryce Południowej, aby efektywniej walczyć z dyskryminacją rasową w świecie 
biznesu3 . Można więc stwierdzić, że przykłady łączenia sprawozdań finansowych 
z informacjami pozafinansowymi w jednym raporcie są znane od wielu lat .

Ambicje zintegrowanego raportowania sięgają jednak znacznie dalej niż do 
uzupełniania sprawozdań finansowych o informacje niefinansowe . Według Mię-
dzynarodowej Rady ds . Zintegrowanej Sprawozdawczości (International Integrated 
Reporting Council − IIRC) „Zintegrowane raportowanie to proces bazujący na ca-
łościowym myśleniu o organizacji, który prowadzi do przygotowywania zintegro-
wanych raportów prezentujących sposób tworzenia wartości przez organizacje”4 .

Istota zintegrowanego raportowania jest więc czymś więcej niż tylko uzupeł-
nianiem sprawozdania finansowego o informacje na temat społecznych i środowi-
skowych rezultatów działania organizacji . Aby przygotować zintegrowany raport, 
należy zmienić sposób myślenia o organizacji i jej miejscu oraz roli w otoczeniu . 
Należy dostrzegać, że przedsiębiorstwo generuje nie tylko zyski dla właścicieli . 
Przedsiębiorstwo generuje wartość także dla odbiorców, dostawców, pracowników 

3 C . de Villiers, L . Rinaldi, J . Unerman, Integrated Reporting: Insights, gaps and an agenda for fu-
ture research, “Accounting, Auditing & Accountability Journal” 2014, nr 27, s . 1044 .
4 The International <IR> Framework, IIRC s .  2, http://integratedreporting .org/wp-content/
uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1 .pdf [data dostępu: 
15 .08 .2015] .
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oraz państwa . Proces tworzenia tej wartości przebiega zarówno w otoczeniu spo-
łecznym, jak i środowiskowym . Przedsiębiorstwo, prowadząc działalność gospo-
darczą, pozostaje w interakcji ze środowiskiem, pobierając z niego zasoby, a w za-
mian dostarczając produktów i usług . Takie interakcje nie zawsze są korzystne dla 
otoczenia, wśród nich mogą także występować zjawiska prowadzące do negatyw-
nych konsekwencji zarówno dla środowiska społecznego, jak i naturalnego5 .

Proces zintegrowanego raportowania ma na celu opracowanie raportu, który 
według IIRC powinien być rzeczowym komunikatem na temat tego, jak stra-
tegia, system zarządzania oraz wyniki prowadzą do kreowania wartości przez 
firmę w  krótkim, średnim oraz długim okresie czasu, w  kontekście otoczenia 
zewnętrznego6 .

Zgodnie z przedstawioną definicją treść zintegrowanego raportu wykracza da-
leko poza tradycyjne sprawozdanie finansowe . Po pierwsze, zintegrowany raport 
zawiera nie tylko ostateczne wyniki, ale także cały kontekst ich uzyskania, włącza-
jąc w to proces zarządzania, łącznie z planami strategicznymi i operacyjnymi . Po 
drugie, ujawnianie przez firmą celów strategicznych oraz planowanych sposobów 
ich osiągania oznacza, że zintegrowany raport nie jest jedynie zapisem danych hi-
storycznych, tak jak sprawozdanie finansowe . Jego zakres także, ze względu na per-
spektywę czasu, jest szerszy niż sprawozdania finansowego . Ujawnianie zamierzeń 
strategicznych oraz celów ułatwia ocenę działalności przedsiębiorstwa w dłuższej 
perspektywie . Po trzecie, zintegrowany raport nie ogranicza się jedynie do prezen-
tacji rezultatów finansowych . Uwzględniając kontekst działania, firma prezentuje 
również efekty swojego oddziaływania na środowisko społeczne oraz naturalne .

Wymienione powyżej różnice między tradycyjnym raportowaniem a  rapor-
towaniem zintegrowanym sugerują, że rozszerzone raportowanie powinno pro-
wadzić do generowania bardziej użytecznych informacji . Takie przypuszczenia 
potwierdzają przeprowadzone przez IIRC badania na próbie 66 organizacji, które 
wdrożyły procedurę raportowania zintegrowanego . Wyniki tego badania poka-
zują, że 92% badanych przedsiębiorstw w  rezultacie wdrożenia zintegrowanego 
raportowania lepiej rozumie, w jaki sposób tworzą wartość . Okazuje się także, że 
nowe informacje w 71% są pomocne w długoterminowym zarządzaniu organiza-
cją . Wymienionym korzyściom zarządczym towarzyszą także pozytywne zmiany 
w kontaktach z otoczeniem . Wdrożenie zintegrowanego raportowania w 56% ba-
danych organizacji doprowadziło do poprawy relacji ze strategicznymi inwestora-
mi, a w 52% przypadków wystąpiły także pozytywne reakcje ze strony analityków 
finansowych7 .

5 Tamże .
6 Tamże, s . 7 .
7 Realizing the benefits: The impact of Integrated Reporting, IIRC, 2014, s .  2-5, http://integrate-
dreporting .org/wpcontent/uploads/2014/09/IIRC .Black_ .Sun_ .Research .IR_ .Impact .Single .pag-
es .18 .9 .14 .pdf [data dostępu: 03 .09 .2015] .
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2. Raporty zintegrowane polskich przedsiębiorstw

Na dzień pierwszego września 2015 roku w bazie raportów społecznych GRI8 
znajduje się 17 zintegrowanych sprawozdań przygotowanych przez organizacje 
funkcjonujące w Polsce . Wymienione raporty w większości przypadków zostały 
przygotowane przez duże grupy kapitałowe prowadzące działalność w  sektorze 
wydobywczym lub produkcji przemysłowej, to jest: Grupę Lotos, KGHM Polską 
Miedź, Grupę Azoty oraz Gaz-System S .A .

W  ujęciu chronologicznym liczba zintegrowanych raportów stale wzrasta . 
Pierwszy raport został opublikowany przez Grupę Lotos . Obejmował on swoim 
horyzontem czasowym rok 2009, a opublikowany został w 2010 roku . W kolej-
nym roku zintegrowane raporty zostały przygotowane przez Totalizator Sportowy 
i ponownie Grupę Lotos . Następnie do tej grupy przedsiębiorstw dołączył Gaz-Sy-
stem S .A . oraz Grupa Azoty . W kolejnym roku Scanmed Multimedis oraz miasto 
Warszawa opublikowały zintegrowane raporty . W  następnym, 2014 roku opub-
likowano już pięć zintegrowanych raportów . Jeśli chodzi o rok 2015 to na dzień 
1 września w bazie GRI zarejestrowane są tylko dwa zintegrowane raporty firm 
prowadzących działalność na terenie Polski . Dokładny rozkład liczby raportów 
w latach 2009-2015 przedstawiono na rysunku 1 .

Rysunek 1. Liczba zintegrowanych raportów publikowanych w latach 2010-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych GRI [http://database .globalreporting .org/
search] [data dostępu: 03 .09 .2015] .

8 http://database .globalreporting .org/ [data dostępu: 03 .09 .2015 r .]
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Porównując liczbę zintegrowanych raportów przygotowanych przez krajowe 
organizacje do sytuacji w innych państwach, dochodzimy do wniosku, że wymie-
niona forma raportowania znajduje się na początkowym etapie wdrażania . Ana-
lizując dane z  bazy GRI, dostrzegamy, że w  krajach o  podobnych wielkościach 
gospodarek, mierzonych wielkością PKB, liczba zintegrowanych raportów jest 
zdecydowanie większa niż w Polsce . Na przykład w Szwecji liczba zintegrowanych 
raportów wynosi 121, natomiast w nieco mniejszej gospodarce belgijskiej organi-
zacje opublikowały już 50 tego typu raportów . Wymienione różnice nie są zaska-
kujące, zważywszy na istnienie znacznych dysproporcji w zakresie raportowania 
społecznego między państwami wschodniej a zachodniej Europy9 .

Widoczne są jednak także pozytywne zjawiska, biorąc pod uwagę zmiany za-
chodzące w czasie . Dane z  tabeli 1 pokazują, że następuje poprawa parametrów 
raportów publikowanych w Polsce . Kolejne sprawozdania organizacji, które zde-
cydowały się na wprowadzenie zintegrowanego raportowania cechują się coraz 
wyższą jakością .

Na przykład śledząc postępy w raportowaniu przez Grupę Lotos, zauważamy, 
że jej pierwszych raportów z  lat 2010-2011, chociaż były przygotowane zgodnie 
z  najwyższym standardem A, nie poddawano weryfikacji zewnętrznej . W  roku 
2012 wprowadzono audyt zewnętrzny zgodnie ze standardem na temat weryfi-
kowania informacji niefinansowych według standardu ISAE 3000, opracowanego 
przez Międzynarodową Federację Księgowych (International Federation of Ac-
countants − IFAC) . W roku 2015 jako wytyczne zastosowano także zapisy dyrekty-
wy 2014/95/UE z 22 października 2014 Komisji Europejskiej w zakresie ujawnia-
nia informacji niefinansowych .

Tabela 1 . Podstawowe parametry zintegrowanych raportów opublikowanych w Polsce 
w latach 2010-2015

Nazwa organizacji i rok 
publikacji raportu

Rodzaj 
wytycznych

Poziom 
raportowania

Obecność 
audytu

Jakość 
audytu

Podstawa 
weryfikacji

ANG Spółdzielnia Doradców, 
2014

G 4 nie dotyczy brak brak brak

Gaz-System S .A, 2012 G 3 .1 B brak brak brak
Gaz-System S .A ., 2013 G 3 .1 B+ tak średnia brak
Gaz-System S .A ., 2014 G 3 .1 B+ tak średnia ISAE3000
Gaz-System S .A ., 2015 G 3 .1 B+ tak średnia ISAE3000
Grupa Azoty, 2012 G 3 .1 B brak brak brak
Grupa Azoty, 2014 G 4 nie dotyczy tak średnia ISAE3000
Grupa Lotos, 2010 G 3 A brak brak brak
Grupa Lotos, 2011 G 3 A brak brak brak

9 G . Zasuwa, Stopień wykorzystania wytycznych GRI w raportach społecznych europejskich przed-
siębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 220, s . 389-399 .
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Grupa Lotos, 2012 G 3 A + tak średnia ISAE3000
Grupa Lotos, 2013 G 3 .1 A + tak średnia brak
KGHM Polska Miedź, 2015 G 4 nie dotyczy brak brak brak
Kompania Piwowarska, 2014 G 4 nie dotyczy tak wysoka AA1000AS
Pelion Healthcare Group, 2014 G 3 C + tak wysoka brak
Scanmed Multimedis, 2013 G 3 .1 B brak brak brak
Totalizator Sportowy, 2011 G 3 A + tak brak brak
Miasto Warszawa, 2013 G 4 brak brak brak brak

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych GRI [http://database .globalreporting .org/
search] .

Podobną ewolucję w  sposobie raportowania widzimy w  przypadku Grupy 
Azoty oraz spółki Gaz-System S .A . Grupa Azoty pierwszy zintegrowany raport 
opublikowała w 2012 roku . Raport ten został przygotowany według wytycznych 
G 3 na poziomie B, co pozwalało spółce na zachowanie znacznej dowolności 
w ujawnianych informacjach niefinansowych . Raport nie był również poddawa-
ny ocenie . Kolejny raport Grupy Azoty to już sprawozdanie przygotowane zgod-
nie z najnowszymi wytycznymi G 4, które są o wiele surowsze, jeśli chodzi o za-
kres ujawnianych informacji niż poprzednia ich generacja . Dodatkowo raport 
tej grupy został poddany weryfikacji przez audytora zewnętrznego . Wspomnianą 
weryfikację przeprowadzono na podstawie standardu ISAE 3000 . Podobne zmia-
ny widoczne są w raportach zintegrowanych spółki Gaz-System S .A . W odróż-
nieniu od Grupy Azoty jej raporty są publikowane rokrocznie, jednak poziom 
ujawnianych informacji jest znacznie mniejszy niż w  przypadku Grupy Azoty, 
o czym świadczy poziom B zastosowanych wytycznych . Jeśli chodzi o weryfikację 
zewnętrzną raportu, to jest ona dokonywana podobnie jak w Grupie Azoty, także 
przy wykorzystaniu standardu ISAE 3000, zapewniając średni poziom weryfikacji 
według skali GRI .

Rozpatrując dane z  tabeli 1, warto także zwrócić uwagę na kilka przedsię-
biorstw, które pierwszy raz pojawiły się w zestawieniu organizacji publikujących 
zintegrowane raporty . Jedną z nich jest KGHM Polska Miedź . Wymieniona spółka 
opublikowała zintegrowany raport w 2015 roku, nie został on co prawda poddany 
weryfikacji na zgodność danych niefinansowych z  rzeczywistością, opracowano 
go jednak zgodnie z wytycznymi G 4 . Niewątpliwie na uwagę zasługuje także zin-
tegrowane sprawozdanie Kompanii Piwowarskiej S .A . Wymieniona jednostka od 
razu swój pierwszy zintegrowany raport przygotowała na podstawie najsurowszych 
wytycznych i jako jedyna do tej pory w Polsce poddała go weryfikacji zewnętrz-
nej zgodnie ze standardem AA1000AS, osiągając wysoki poziom wiarygodności 
według skali GRI . Na koniec warto zwrócić uwagę, że zintegrowane sprawozdanie 
przygotowało także miasto Warszawa .
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3. Perspektywy rozwoju zintegrowanego raportowania w kontekście nowej 
dyrektywy na temat ujawniania informacji niefinansowych

Jeszcze kilka lat temu społeczne oraz zintegrowane raportowanie traktowane 
były jako moda, która miała szybko przeminąć . Przyjęta przez Komisję Euro-
pejską dyrektywy 2014/95/UE z 22 października 2014 r . w sprawie ujawniania 
informacji niefinansowych zasadniczo zmienia sytuację . Zgodnie ze wspomnia-
ną dyrektywą kraje członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia stosownych 
zmian w  przepisach krajowych do 6 grudnia 2016 roku tak, aby zobligować 
przedsiębiorstwa do ujawniania informacji na temat tak zwanej społecznej od-
powiedzialności10 .

Obowiązek ujawniania informacji niefinansowych dotyczyć będzie jednak tyl-
ko dużych jednostek . Dokładnie takich, które zatrudniają powyżej 500 pracow-
ników w ciągu roku obrotowego . Mimo to liczba organizacji zobowiązanych do 
ujawniania informacji niefinansowych będzie znaczna . Wedle szacunków Kameli-
-Sowińskiej nowe regulacje mogą objąć nawet 6000 podmiotów11 .

Zgodnie z  artykułem pierwszym dyrektywy 2014/95/UE z  22 października 
2014 r . duże organizacje będą zobowiązane publikować „w sprawozdaniu z dzia-
łalności oświadczenie na temat informacji niefinansowych zawierające informacje 
− w stopniu niezbędnym do zrozumienia rozwoju, wyników i sytuacji jednostki 
oraz wpływu jej działalności − dotyczące co najmniej kwestii środowiskowych, 
społecznych i  pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania 
korupcji i łapownictwu, w tym:

a) krótki opis modelu biznesowego jednostki;
b) opis polityk stosowanych przez jednostkę w  odniesieniu do tych kwestii, 

w tym do wdrożonych procesów należytej staranności;
c) wynik tych polityk;
d) główne ryzyka związane z  tymi kwestiami, powiązane z  operacjami jed-

nostki, w tym − w stosownych przypadkach i na zasadzie proporcjonalno-
ści − jej stosunkami gospodarczymi, produktami lub usługami, które mogą 
wywierać niekorzystny wpływ w tych dziedzinach, oraz sposób zarządzania 
tymi ryzykami przez jednostkę;

e) niefinansowe kluczowe wskaźniki wyników związane z daną działalnością”12 .
Nowa dyrektywa wprowadza także zmianę do artykułu numer 20 w dyrek-

tywie 2013/34 . Zgodnie z tą zmianą przedsiębiorstwa będą zobowiązane do pre-

10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r . zmieniająca 
Dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji doty-
czących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz .Urz . Unii Europejskiej, L rok 
2014, nr 330 .
11 A .  Kamela-Sowińska, Dyrektywa Unii Europejskiej o  ujawnianiu informacji niefinansowych – 
nowe wyzwanie dla rachunkowości, „Studia Oeconomica Posnaniensa” 2014, nr 4, s . 61-72 .
12 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego… ., dz . cyt ., art . 1 .
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zentowania polityki różnorodności w organach administracyjnych, zarządzają-
cych i nadzorczych . Przedstawiając takie informacje, podobnie jak w artykule 19 
jednostka powinna opisywać cele polityk, sposoby ich realizacji oraz osiągane 
efekty13 .

Przedstawiony powyżej zakres informacji, które mają być raportowane, stawia 
nowe wyzwania przed dużymi przedsiębiorstwami . Zgodnie z treścią znowelizo-
wanych artykułów 19a oraz 20 duże jednostki zobowiązane będą do publikowa-
nia nie tylko wybranych informacji na temat społecznej odpowiedzialności . Par-
lament Europejski oczekuje od przedsiębiorstw ujawniania stosowanych polityk 
oraz ich efektów opisanych przy wykorzystaniu wskaźników . Wydaje się, że pełne 
spełnienie tych wymagań może być dość trudne, szczególnie dla jednostek, które 
do tej pory nie prowadziły formalnego zarządzania społeczną odpowiedzialnością . 
Aby sprostać wymaganiom stawianym przez Parlament Europejski, jednostki go-
spodarcze muszą w pierwszej kolejności opracować stosowne polityki, następnie 
wprowadzić je w życie i systematycznie mierzyć ich efekty, a później raportować 
uzyskane wyniki . W praktyce oznacza to, że wprowadzenie obowiązku raporto-
wania informacji niefinansowych wymaga od przedsiębiorstw wdrożenia proce-
dur zarządzania społeczną odpowiedzialnością . Bez systematycznego zarządzania 
w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych mało możliwe 
wydaje się spełnienie wymagań rozpatrywanej dyrektywy .

Dobrym potwierdzeniem tego są także wskazówki zwarte w rozpatrywanej dy-
rektywie . Mianowicie zaleca się przedsiębiorstwom, aby sposób raportowania spo-
łecznej odpowiedzialności dokonywał się przy wykorzystaniu spójnych ram me-
todologicznych . Zgodnie z zapisami dyrektywy za takie ramy można wykorzystać 
między innymi wytyczne GRI, zapisy inicjatywy Global Compact czy systemy za-
rządzania społeczną odpowiedzialnością, takie jak: ISO 26000, SA 8000, AA 1000 .

Opisując konsekwencje nowej dyrektywy na temat informacji niefinansowych, 
należy zauważyć, że wprowadzane regulacje wymagają od przedsiębiorstw odwo-
ływania się do treści sprawozdania finansowego . Taki zapis wydaje się kluczowy 
dla rozwoju zintegrowanego raportowania . Zgodnie z nim firma powinna wyko-
rzystywać „twarde” dane finansowe do opisywania procesów oraz efektów stoso-
wanych polityk społecznych . Ma to ważne znacznie w  dostarczaniu rzetelnych 
i porównywalnych informacji na temat społecznej odpowiedzialności . Same dane 
o charakterze jakościowym kojarzone są często z praktykami tworzenia jedynie 
dobrego wrażenia14 .

Warto także zauważyć, że nakładany obowiązek ujawniania szczegółowych in-
formacji niefinansowych może wywierać także szkodliwy wpływ na sytuację ryn-

13 Tamże .
14 J . Fijałkowska, M . Sobczyk, Wiarygodność sprawozdawczości społecznej odpowiedzialności bizne-
su (csr) wyzwaniem dla rachunkowości, [w:] H . Żukowska, W . Janik (red .), Audyt zewnętrzny sprawo-
zdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s . 413-431 .
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kową przedsiębiorstwa . Z tego względu rozpatrywana dyrektywa dopuszcza moż-
liwość pominięcia takich informacji, jeśli jednostka uzna, że istnieje takie ryzyko . 
Jeśli natomiast jednostka nie jest w stanie raportować którejś z wymaganych przez 
dyrektywę polityk, ponieważ jej nie prowadzi, to jest zobowiązana do wyjaśnienia 
przyczyn takiego stanu rzeczy w stosownym oświadczeniu .

Zakończenie

Celem niniejszego rozdziału było przedstawienie aktualnego stanu raporto-
wania zintegrowanego w Polsce oraz podjęcie dyskusji nad możliwościami jego 
rozwoju w perspektywie wprowadzenia przez UE dyrektywy o raportowaniu nie-
finansowym . Przeprowadzone rozważania pozwalają na wyciągnięcie następują-
cych wniosków .

Po pierwsze, zintegrowane raportowanie w  Polsce znajduje się na począt-
kowym etapie rozwoju . Tego typu raporty publikuje jedynie kilka firm w kraju, 
a ogólna ich liczba jest niewielka w porównaniu do wielkości gospodarki .

Po drugie, chociaż liczba zintegrowanych raportów jest niewielka, to obser-
wuje się duże postępy przedsiębiorstw w  tym obszarze . Kolejne zintegrowane 
raporty firm, które zdecydowały się na przygotowywanie takich sprawozdań, 
cechuje stosowanie bardziej wymagających wytycznych oraz wprowadzanie au-
dytu zewnętrznego .

Po trzecie, w związku z wejściem w życie nowej dyrektywy w zakresie ujawnia-
nia informacji niefinansowych należy oczekiwać rosnącej liczby sprawozdań zin-
tegrowanych, przygotowywanych przez jednostki zatrudniające ponad 500 osób .

Po czwarte, należy spodziewać się, że przedsiębiorstwa, które do tej pory nie 
wdrażały żadnych instrumentów zarządzania społeczną odpowiedzialnością, będą 
borykały się ze znacznymi trudnościami, aby wypełnić obowiązki wynikające 
z nowej dyrektywy . Zgodnie z jej treścią firmy muszą ujawniać nie tylko wybrane 
informacje na temat podejmowanych programów społecznych . Dyrektywa nakła-
da obowiązek na duże przedsiębiorstwa, aby raportować stosowane polityki oraz 
ich mierzalne efekty . Oznacza to konieczność wprowadzenia do takich jednostek 
elementów zarządzania społeczną odpowiedzialnością .

Po piąte, wprowadzenie nowej dyrektywy na temat ujawniania informacji nie-
finansowych stanowi także wyzwanie i szansę dla organizacji doradczych oraz edu-
kacyjnych . Nowe przepisy generują bowiem zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu 
społecznej odpowiedzialności . Aby wypełnić obowiązki nakładane przez nowe re-
gulacje, menadżerowie jak i pracownicy działów przygotowujących sprawozdania 
z działalności muszą posiadać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne 
w zakresie narzędzi zarządzania społeczną odpowiedzialnością .
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Rozdział 17.

Prawne podstawy funkcjonowania  
i bezpieczeństwa rynku finansowego *

Wstęp

Funkcjonowanie współczesnego rynku finansowego nie byłoby możliwe bez 
wcześniejszego określenia jego ram instytucjonalnych oraz reguł zachowania na tym 
rynku . W założeniach politycznych kształt przyjętych rozwiązań prawnych powi-
nien służyć osiąganiu zrównoważonego rozwoju . Dlatego w regulacjach ustawowych 
został określony szereg celów szczegółowych . Ze względu na konieczność realizowa-
nia tychże celów przy interpretowaniu istotne jest uwzględnianie wyników również 
i wykładni celowościowo-funkcjonalnej . Na tym tle w literaturze przedmiotu poja-
wiają się wątpliwości np . co do zakresu kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego . 
Wobec organów państwa znajduje bowiem zastosowanie ogólna zasada, że co nie 
jest prawem nakazane, to jest zakazane1 . Powstaje zatem pytanie o moc wiążącą nie-
których aktów prawnych wydawanych przez KNF . Z tego powodu celem niniejszego 
opracowania jest przybliżenie zakresu przedmiotowego podstaw prawnych funkcjo-
nowania rynku finansowego w Polsce oraz bezpieczeństwa tego rynku .

Osiągnięcie postawionego celu jest możliwe przy wykorzystaniu metody opi-
sowej, egzegezy aktów prawnych oraz analizy orzecznictwa sądowego . Nie ma 
ono co prawda walorów źródeł powszechnie obowiązującego prawa, ale pochodzi 
z utrwalonej jednolitej linii orzeczniczej i może stanowić istotne wsparcie w sferze 
dokonywania wykładni norm prawnych .

1. Podstawy prawne

Rynek finansowy jest jednym z tak istotnych obszarów gospodarki, że jego re-
gulowanie nie leży wyłącznie w kompetencji poszczególnych państw członkowskich 

* Dr hab . Kinga Machowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, machowicz@kul .pl .
1 Artykuł 7 Konstytucji RP stanowi: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w grani-
cach prawa” .
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UE . Wspólne standardy o  charakterze kierunkowym są tworzone na poziomie 
unijnym . Jednak sposób wdrożenia takich ogólnych jednolitych ustaleń, a także ich 
właściwe uszczegółowienie zależy od konkretnego państwa członkowskiego .

W Polsce implementacja dyrektyw unijnych odbywa się przez wdrażanie roz-
wiązań o charakterze ustawowym . Trzeba bowiem pamiętać, że podmioty podle-
gające jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej mogą mieć przyznawane prawa lub na 
podmioty takie można nakładać obowiązki aktem prawnym o randze nie niższej 
od ustawy . Rozporządzenia do ustaw mają charakter wykonawczy .

Na podstawy prawne funkcjonowania rynku finansowego w Polsce składają 
się przede wszystkim:

– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r ., Dz .U . 1997, 
nr 78, poz . 483 z późn . zm .;

– ustawa z dnia 21 lipca 2006 r . o nadzorze nad rynkiem finansowym, tekst 
jedn . Dz .U . 2015, poz . 614;

– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r . o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, tekst 
jedn . Dz .U . 2014, poz . 1537 z późn . zm .;

– ustawa z  dnia 27 maja 2004  r . o  funduszach inwestycyjnych, tekst jedn . 
Dz .U . 2014, poz . 157 z późn . zm .;

– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r . o obrocie instrumentami finansowymi, tekst 
jedn . Dz .U . 2014, poz . 94 z późn . zm .;

– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r . o ofercie publicznej i warunkach wprowadza-
nia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych, tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 1382;

– ustawa z dnia 26 października 2000 r . o giełdach towarowych, tekst jedn . 
Dz .U . 2014, poz . 197 .

W kwestiach formalnych i technicznych właściwi ministrowie mogą na pod-
stawie delegacji ustawowych wydawać stosowne rozporządzenia .

2. Zakres przedmiotowy regulacji prawnych

Proces legislacyjny na poziomie unijnym jest opisywany następująco: „Przyj-
mowanie regulacji prawnych w zakresie usług finansowych odbywa się na czterech 
poziomach . Poziom I, gdzie następuje tworzenie dyrektyw ramowych, w ramach 
pełnej procedury współdecydowania wymagającej kompromisu pomiędzy Ko-
misją Europejską, Radą UE i Parlamentem Europejskim, co do ostatecznej treści 
przyjmowanego aktu prawnego . Poziom II, na którym następuje tworzenie prze-
pisów szczegółowych przyjmowanych przez Komisję i  właściwe poszczególnym 
rynkom – kapitałowemu, bankowemu, ubezpieczeniowemu – komitety w ramach 
tzw . procedury komitetowej na zasadzie współpracy państw członkowskich . Po-
ziom III obejmuje współpracę narodowych nadzorów w zakresie implementacji 
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przepisów unijnych do krajowego ustawodawstwa poprzez opracowanie wytycz-
nych do przepisów wspólnotowych i ustalenie wspólnych standardów, koordyno-
waną przez komitet właściwy dla tego rynku . Poziom IV dotyczy usprawnienia 
wdrażania przepisów prawa usług finansowych z  założeniem aktywnej roli Ko-
misji, jeżeli chodzi o właściwą implementację przepisów unijnych w obszarze ich 
monitorowania i egzekwowania”2 . Na tym poziomie niezmiernie istotne jest, by 
w procesie tworzenia prawa nie pominąć żadnego proceduralnego elementu, po-
nieważ formalne uchybienie w przyszłości mogłoby zaowocować próbami unie-
ważnienia tak uchwalonego aktu prawnego . Powodzenie takich prób przyniosłoby 
perturbacje dla rynków finansowych, trudne do oszacowania w zakresie skali i ro-
dzaju powstających problemów .

Na poziomie unijnym tworzenie pewnych kierunkowych standardów związa-
nych z rynkiem finansowym dotyczy zwłaszcza nadzoru nad tym rynkiem . W lite-
raturze podkreśla się, że prawo europejskie, pomimo przyjęcia nowej architektury 
nadzoru finansowego w  UE, wciąż jako kwestię otwartą pozostawia państwom 
członkowskim wybór modelu nadzoru nad rynkiem finansowym, nie przesądza-
jąc, czy taki nadzór ma należeć do kompetencji jednej instytucji, czy dla poszcze-
gólnych jego sektorów, należy ustanowić odrębnych nadzorców3 . W Polsce podsta-
wy prawne funkcjonowania rynku finansowego nadal ulegają zmianom . Obecnie 
(sierpień 2015 r .) Rada Ministrów prowadzi prace nad przygotowaniem inicjatywy 
ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustaw w zakresie nadzoru nad rynkiem fi-
nansowym . Jednak z  racji przyjętego modelu procesu legislacyjnego ostateczny 
kształt nowelizacji będzie znany dopiero z chwilą publikacji w Dzienniku Ustaw . 
Wcześniejsze rozważania na temat dopiero projektowanych rozwiązań nie mają 
większego znaczenia dla praktyki gospodarczej .

Ustawowym celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie pra-
widłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz 
przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony in-
teresów uczestników tego rynku również poprzez rzetelną informację dotyczącą 
funkcjonowania rynku, przez realizację celów określonych w ustawach szczegóło-
wych – prawie bankowym, ustawie o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, 
oraz rzeczniku ubezpieczonych, ustawie o  nadzorze uzupełniającym nad insty-
tucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami 
inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, ustawie o nad-
zorze nad rynkiem kapitałowym, ustawie o  spółdzielczych kasach oszczędnoś-
ciowo-kredytowych oraz ustawie o  usługach płatniczych4 . Organem właściwym 

2 Szerzej na ten temat: A . Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa 
Unii Europejskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s . 155-156 .
3 Por .: A . Nadolska, Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europej-
skiego nadzoru finansowego, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s . 51 .
4 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r . o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn . Dz .U . 2015, 
poz . 614), art . 2 .
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w  sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym jest Komisja Nadzoru Finanso-
wego . Z kolei nadzór nad działalnością Komisji sprawuje prezes Rady Ministrów . 
Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym w sposób literalny rozdziela zatem 
zakresy znaczeniowe blisko związanych ze sobą pojęć, takich jak: prawidłowe 
funkcjonowanie rynku finansowego, jego stabilność, bezpieczeństwo i  przejrzy-
stość . Tymczasem stabilność i przejrzystość zdecydowanie mają wpływ na bezpie-
czeństwo rynku . Być może trudno jest wymiernie określić siłę tego wpływu, ale 
niewątpliwie w grę tu wchodzą również niemierzalne i same w sobie dość ulotne 
kwestie dotyczące wrażeń czy odczuć . Poczucie bezpieczeństwa jest bowiem spra-
wą bardzo indywidualną .

Brakuje przy tym ustawowych definicji używanych w  akcie prawnym pojęć . 
Często (również w analizowanym przypadku) jest to zamierzony element techniki 
legislacyjnej . „Prawodawca, tworząc klauzule odsyłające bez wątpienia uwalnia się 
od części odpowiedzialności za kształt porządku prawnego i przesuwa go na pod-
mioty stosujące prawo […] tworzy je w warunkach stabilności systemu społeczne-
go, jak i też w warunkach zmiany społecznej, także o charakterze głębokim . Są to 
jednocześnie konstrukcje celowe, świadome, przy których wiadomo »od razu«, że 
poszerzy się luz decyzyjny”5 . Z punktu widzenia praktyki prawodawczej jest to więc 
element realizacji wartości (postulatu) elastyczności prawa i jego stosowania, prowa-
dzonej w różny sposób i w zależności od wielu szczegółowych czynników6 . W od-
krywaniu pełnego zakresu znaczeniowego wskazanych pojęć znaczącą rolę może 
zatem odgrywać doktryna, praktyka obrotu gospodarczego oraz orzecznictwo .

Właśnie to orzecznictwo przynosi wykładnię norm, której efektem jest roz-
wianie proceduralnych wątpliwości związanych m .in . z  pozycją ustrojową KNF . 
Mimo że ustawa nie określa wprost, iż KNF jest organem centralnym (ministrem 
w rozumieniu przepisów k .p .a .), to wniosek taki wyprowadzić należy z całościowej 
analizy przepisów ustawy o  nadzorze finansowym7 . Rozstrzygnięcia tej Komisji 
należy kwalifikować w postępowaniu administracyjnym tak jak decyzje ministra, 
a wobec tego nie przysługuje od nich odwołanie, lecz wniosek o ponowne rozpa-
trzenie sprawy8 .

Istotą obowiązku informacyjnego jest rzetelność przekazywanych informacji, 
ponieważ: „Zasób informacji, jakie pojawiają się na rynkach finansowych, jest bar-
dzo szeroki, obejmuje on informacje dotyczące danego papieru wartościowego, 
informacje makroekonomiczne oraz informacje z rynku globalnego . W tym szu-
mie informacyjnym inwestor musi wychwycić informacje, które w sposób istot-

5 L . Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa: doktryna i tezy orzecznictwa, Zakamycze 
2001, s . 312 .
6 Tamże, s . 117 .
7 Por . wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r ., II GSK 
67/11, LEX nr 1137965 .
8 Por . postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011 r ., 
II GSK 1633/11, LEX nr 896398 .
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ny wpływać będą na stopę zwrotu z  inwestycji”9 . Jednym ze sposobów radzenia 
sobie z szumem informacyjnym jest wychwytywanie informacji płynących z wia-
rygodnych źródeł . Intuicyjnie i dość powszechnie przyjmuje się, że do takich źró-
deł należą podmioty ze sfery publicznej . Przy tym: „Łatwo dostępna, przejrzysta 
i zrozumiała informacja stanowi o konkurencyjności rynku i równości szans jego 
uczestników . Jej odzwierciedleniem są między innymi ceny walorów, będących 
przedmiotem obrotu, które niepoddane manipulacji, nie zafałszowują mechani-
zmów rynkowych i wyrażają swą właściwą wartość . To z kolei skutkuje poczuciem 
bezpieczeństwa uczestników rynku, a tym samym zwiększa ich zaufanie do niego 
i w dalszej perspektywie jego efektywność”10 .

Cele nadzoru finansowego to podstawowe wartości, do których ochrony organ 
nadzoru powinien zmierzać . Wymienione cele mają charakter ciągły, oznacza to, 
że nawet jeśli w ocenie KNF rynek działa prawidłowo, organ ten nie może zaprze-
stać swojej działalności i dążenia do stałego urzeczywistniania się wymienionych 
celów . Dokonanie wpisu na listę ostrzeżeń publicznych ma na celu poinformowa-
nie uczestników rynku o tym, że dana instytucja finansowa prowadzi działalność 
w  obrębie polskiego rynku finansowego, pomimo braku zezwolenia na prowa-
dzenie takiej działalności . Do celów należy też wskazanie, że działalność instytu-
cji finansowych wpisanych na tę listę jest mniej przejrzysta, niżeli ma to miejsce 
w przypadku działających na terytorium RP instytucji finansowych posiadających 
odpowiednie zezwolenia11 . Słusznie podkreśla się zatem w doktrynie, że wpis na 
listę ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż jest przejawem realizacji ustawo-
wego obowiązku . Wpisu takiego nie można więc uważać za naruszenie dóbr oso-
bistych (w postaci dobrego imienia czy renomy) wpisywanego na listę podmiotu .

Z drugiej strony KNF podejmuje pewne formy aktywności, które nie zawsze 
zyskują aprobatę w  literaturze . Punktem wyjścia jest zasada, zgodnie z  którą or-
ganowi przysługują kompetencje wyraźnie ustanowione w  ustawie . Stąd też nie 
istnieje coś takiego jak kompetencje dorozumiane . Dlatego w  literaturze spotyka 
się stanowisko, że brakuje odpowiedniej podstawy prawnej do uchwalenia zasad 
ładu korporacyjnego określonych w uchwale nr 218/2014 KNF z 2014 r . w sprawie 
wydania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przez KNF . 
Zasady ładu korporacyjnego stanowią zbiór pozaprawnych norm abstrakcyjno-
-generalnych: moralnych, technicznych, prakseologicznych itp . (soft law) . Normy 
te nie są prawnie wiążące w stosunku do ich adresatów . Nie ma podstaw prawnych 
wymaganie, aby organy podmiotu nadzorowanego składały jakiekolwiek oświad-
czenia dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego . Oświadczenia takie nie 

9 G .  Przekota, Gospodarcze aspekty ryzyka na rynkach finansowych, Wydawnictwo Uczelniane 
Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014, s . 39 .
10 T . Nieborak (red .), T . Sójka (red .), A .P . Skoczylas, K . Urbańczak, R . Zawłocki, Komentarz do 
art. 4 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011 .
11 Por .: P .  Wajda, Charakter prawny wpisu na listę ostrzeżeń publicznych KNF, „Monitor Prawa 
Bankowego” 2013, nr 6, s . 78-89 .
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wywołują żadnych skutków prawnych na płaszczyźnie prawa publicznego, w szcze-
gólności nie rodzą prawnych obowiązków odnośnie do przestrzegania tych zasad . 
Zasady ładu korporacyjnego – ze względu na brak odpowiedniej podstawy prawnej 
– nie mogą być wykorzystywane przez KNF jako instrument nadzoru w stosunku 
do podmiotu nadzorowanego . KNF nie dysponuje kompetencją do kontrolowania, 
czy zasady te – jako normy pozaprawne – są przestrzegane przez podmioty nadzo-
rowane . Uchwała nr 218/2014 KNF stanowi przejaw niewładczej działalności ad-
ministracji publicznej w sferze zewnętrznej . Wykracza ona poza zwykłą działalność 
społeczno-organizatorską i  stanowi w  istocie nietypowy przejaw wykonywania 
funkcji regulacyjnej w stosunku do uczestników rynku finansowego12 .

Komisja Nadzoru Finansowego jest również organem nadzoru nad rynkiem 
kapitałowym oraz rynkiem instrumentów finansowych, będących przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku w rozumieniu aktów praw-
nych wydawanych przez instytucje i organy UE . Celem nadzoru jest zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności bezpieczeń-
stwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także przestrze-
gania reguł uczciwego obrotu13 . Zgodnie z art . 39 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi manipulacja instrumentem finansowym jest zakazana14 . Pojęcie to 
jest szersze od pojęcia manipulacji w obrocie instrumentami finansowymi . Obej-
muje bowiem manipulację dotyczącą rozpowszechniania informacji . Ustawa czyni 
przy tym różnicę między manipulacją dokonaną przez dziennikarza, który popeł-
nia czyn zabroniony, jeżeli nie działał z zachowaniem należytej staranności zawo-
dowej15 albo jeżeli uzyskał z  rozpowszechniania takich informacji bezpośrednią 
lub pośrednią korzyść majątkową lub osobistą dla siebie albo innej osoby, nawet 
działając z zachowaniem tej staranności od manipulacji dokonanej przez inną oso-
bę, która popełnia czyn zabroniony, jeżeli wiedziała lub przy dołożeniu należytej 
staranności mogła się dowiedzieć, że są to informacje nieprawdziwe lub wprowa-
dzające w błąd, a manipulacją dokonaną przez inne osoby .

W celu realizacji ustawowych16 kompetencji w KNF został utworzony Depar-
tament Ofert Publicznych i Informacji Finansowej . Do podstawowych zadań De-

12 Por .: T . Czech, Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, „Monitor Prawa Ban-
kowego” 2015, nr 2, s . 68-85 .
13 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r . o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (tekst jedn . Dz .U . 2014, 
poz . 1537 z późn . zmianami) .
14 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r . o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn . Dz .U . 2014, 
poz . 94 z późn . zmianami) .
15 Szerzej o należytej staranności zawodowej dziennikarza: K . Machowicz, Jurydyczne uwarunko-
wania wolności wypowiedzi w Polsce jako kategoria praw człowieka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, 
s . 146-158 .
16 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r . o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn . Dz .U . 
2013, poz . 1382) .
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partamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej KNF należy prowadzenie 
postępowań związanych z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie pa-
pierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku 
regulowanym oraz prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości finansowej emi-
tentów papierów wartościowych niebędących funduszami inwestycyjnymi i zwią-
zanych z nimi usług biegłych rewidentów17 .

Zasadą jest m .in . konieczność uzyskania zezwolenia KNF na utworzenie fun-
duszu inwestycyjnego18 . Wyjątek od tej reguły stanowi utworzenie funduszu in-
westycyjnego zamkniętego, emitującego wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które 
zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane poprzez ofertę publiczną ani 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatyw-
nego systemu obrotu . Nie wymaga ono wydania zezwolenia przez KNF (art . 15 
ust . 1a ustawy) . Wymóg uzyskania zezwolenia na utworzenie funduszu stanowi 
wyraz administracyjnoprawnej ochrony interesów osób dokonujących zapisów 
oraz uczestników funduszu, w szerszym zaś wymiarze – ochrony bezpieczeństwa 
obrotu na rynku kapitałowym19 .

Komisji Nadzoru Finansowego przysługują też władcze uprawnienia wobec 
określonych podmiotów działających na giełdach towarowych . Spółka akcyjna to 
jedyna forma organizacyjno-prawna przewidziana ustawą20 do prowadzenia takiej 
giełdy . Zmiany statutu spółki i regulaminu giełdowego wymagają dla swej ważno-
ści zgody KNF . Komisja odmawia udzielenia zgody na dokonanie zmian w statucie 
i  regulaminie, jeżeli proponowane zmiany są sprzeczne z  przepisami prawa lub 
mogłyby naruszyć bezpieczeństwo obrotu . Również w tym przypadku ustawa od-
syła do kryteriów pozaprawnych, nakazując uwzględnianie w procesie stosowania 
prawa elementów niezdefiniowanych w samej ustawie .

Ustawowych podstaw prawnych funkcjonowania rynku finansowego dopełniają 
liczne rozporządzenia . Zawierają one jednak rozwiązania o charakterze technicznym .

Zakończenie

Podstawy funkcjonowania rynku finansowego w Polsce oraz jego bezpieczeń-
stwa pochodzą nie z jednego, ale różnych aktów prawnych . W dodatku nie tylko 
krajowych, ale też unijnych . Ma to jednak raczej większe znaczenie dla przebie-

17 KNF, http://bip .knf .gov .pl/?l=/Urzad_Komisji/015_Departamenty_Urzedu/dpi .html [data do-
stępu: 24 .08 .2015] .
18 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r . o funduszach inwestycyjnych (tekst jedn . Dz .U . 2014, poz . 157 
z późn . zmianami), art . 15 ust . 1 pkt 3 .
19 R .  Mroczkowski (red .), G .  Borowski, A .  Michór, T .  Nieborak, P .  Petasz, P .S .  Stanisławiszyn, 
P .W . Zawadzka, Komentarz do art. 15 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o  funduszach inwestycyjnych, 
LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014 .
20 Ustawa z dnia 26 października 2000 r . o giełdach towarowych (tekst jedn . Dz .U . 2014, poz . 197) .
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gu procesu tworzenia prawa w Polsce niż dla praktyki obrotu gospodarczego . Dla 
praktyki tej bardziej istotny jest sposób rozumienia używanych, a niezdefiniowa-
nych w ustawach pojęć . Pojęcia te wiążą się z określeniem celów działania KNF . 
Ustalenie znaczenia wymienionych w ustawach kryteriów pozaprawnych jest nie-
zmiernie istotne, dlatego że KNF ma kompetencje do podejmowania tylko dzia-
łań służących realizacji założonych przez prawodawcę celów . Jeżeli zatem Komi-
sja wykraczałaby swoimi działaniami poza te mieszczące się w ramach realizacji 
przedmiotowych celów, to działania owe nie mogłyby mieć charakteru władczego .
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Rozdział 18.

Istota, uwarunkowania i instytucje systemu bezpieczeństwa 
obrotu gospodarczego *

Wstęp

Zasada pewności i  bezpieczeństwa obrotu gospodarczego uznawana jest za 
jedną z  podstawowych zasad prawa prywatnego1 . Czynnikami zapewniającymi 
bezpieczeństwo obrotu mogą być przy tym: transparentność danych dotyczących 
wypłacalności, identyfikacji i lokalizacji przedsiębiorstwa, możliwość efektywne-
go egzekwowania należności od dłużników, ale także uwalniania się od długów, 
ochrona danych osobowych, gwarancje środków powierzanych instytucjom rynku 
finansowego itp .

Bezpieczeństwo, swoboda i szybkość obrotu mogą się jednak wzajemnie wy-
kluczać, dlatego tak istotne jest sprawne funkcjonowanie całego systemu bez-
pieczeństwa obrotu gospodarczego, tworzonego przez kształtujące warunki jego 
realizacji instytucje rządowe i pozarządowe, regulacje prawne i wzajemne zależ-
ności pomiędzy nimi, a także przez samych uczestników obrotu (przedsiębiorców, 
konsumentów) . Istotą systemu bezpieczeństwa jest stworzenie takich warunków 
funkcjonowania jednostki, żeby zminimalizować ryzyko gospodarcze . Z punktu 
widzenia przedsiębiorców regulacje zapewniające bezpieczeństwo obrotu są jed-
nak pożądane tylko wtedy, gdy koszty, które one generują, są mniejsze niż koszty 
ponoszone w  sytuacji braku takich regulacji . Ze względu na znaczenie dla pro-
cesu wzmacniania bezpieczeństwa obrotu, na poziomie mikroekonomicznym 
(wewnętrznym) szczególną rolę odgrywają: kontrola wewnętrzna, nadzór właści-
cielski oraz zarządzanie korporacyjne . Na poziomie makroekonomicznym, kształ-
tującym zewnętrzne warunki funkcjonowania, są to m .in .: dostęp do informacji, 
audyt zewnętrzny, nadzór finansowy, GIIF, NIK, ochrona depozytów czy ochrona 
konsumentów .

* Dr Joanna Świderska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, joanna .swiderska@
poczta .umcs .lublin .pl .
1 M . Safjan, Zasady prawa prywatnego, [w:] tegoż (red .), System prawa prywatnego. Prawo cywilne 
– część ogólna, C .H . Beck, Warszawa 2007, s . 288 .
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W  opracowaniu podjęta została próba oceny sprawności działania systemu 
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce w wybranych obszarach, kształtu-
jących otoczenie jednostki .

1. Dostęp do informacji finansowej i gospodarczej

Dostęp do informacji gospodarczej reguluje ustawa z  2010  r ., która określa 
m .in . zasady udostępniania informacji gospodarczej i wymiany danych gospodar-
czych dotyczących wiarygodności płatniczej . Zgodnie z zapisami ustawy informa-
cję gospodarczą tworzą zarówno dane różnych grup podmiotów niepochodzące 
z publicznie dostępnych rejestrów lub zbiorów, jak i dane dotyczące posługiwania 
się podrobionym lub cudzym dokumentem czy dane dotyczące zobowiązania pie-
niężnego2 . Zaległe zobowiązania pieniężne stanowią istotny problem funkcjonowa-
nia wielu podmiotów, dlatego informacja o niewypłacalnym lub nieuczciwym kon-
trahencie może uchronić je przed nietrafionymi decyzjami i transakcjami . W tym 
ostatnim kontekście szczególną rolę odgrywa Biuro Informacji Gospodarczej In-
foMonitor S .A ., które ustala i weryfikuje wiarygodność finansową konsumentów 
i  przedsiębiorców, wspierając instytucje finansowe i  przedsiębiorców w  minima-
lizowaniu ryzyka biznesowego i  odzyskiwaniu zaległych należności . Realizuje to 
poprzez oferowanie dostępu do baz danych zawierających informacje gospodarcze 
dotyczące wiarygodności płatniczej (np . Rejestr Dłużników BIG), gromadzone na 
podstawie informacji z sektora bankowego, ale także zgłaszane przez przedsiębior-
stwa, instytucje i konsumentów . We współpracy z Biurem Informacji Kredytowej 
oraz Związkiem Banków Polskich realizuje również program „Firma Wiarygodna 
Finansowo”, którego celem jest promowanie wiarygodności finansowej, solidności 
oraz rzetelności w  biznesie poprzez nadawanie przedsiębiorstwom spełniającym 
warunki programu Certyfikatu Firmy Wiarygodnej Finansowo3 .

O  tym, że są to działania pożądane w  polskiej rzeczywistości gospodarczej, 
świadczą chociażby dane dotyczące przeterminowanych zaległości finansowych 
na koniec 2014 r ., których łączna wartość wyniosła niemal 41 mln PLN . Zobowią-
zania te wynikały głównie z niezapłaconego czynszu, rachunków za gaz, energię 
elektryczną i usługi telekomunikacyjne, a także z zaległych pożyczek, alimentów 
oraz kredytów hipotecznych i  konsumpcyjnych4 . Współpraca z  BIG zapewnia 
tanią i  skuteczną formę odzyskiwania takich należności, ponieważ wysłanie do 

2 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2019 r . o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (tekst jedn . Dz .U . 2014, poz . 1015 z późn . zmianami), art . 2 .
3 Regulamin serwisu BIG.pl, BIG InfoMonitor, Warszawa, luty 2015 .
4 InfoDług, Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka. Polskie 
regiony, styczeń 2015 r ., s . 4 .
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dłużnika powiadomienia o  wpisaniu go do rejestru dłużników często skutkuje 
uregulowaniem przez niego należności . Konsekwencje pozostawania w rejestrze 
mogą być bowiem bardzo nieprzyjemne, począwszy od trudności z pozyskaniem 
kredytu lub pożyczki .

Oprócz BIG InfoMonitor promowaniem terminowych płatności w gospodar-
ce zajmują się również inne podmioty . Krajowy Rejestr Długów BIG S .A . oferuje 
kompleksową ochronę finansów przedsiębiorstwa, obejmującą sprawdzanie wy-
płacalności potencjalnych kontrahentów, monitoring sytuacji finansowej partne-
rów biznesowych, konkurencji i całej branży oraz gwarancję płatności wszystkich 
wystawionych faktur . Pod patronatem KRD od 2008  r . prowadzony jest również 
program Rzetelna Firma . Konsumentom KRD umożliwia natomiast bezpłatne po-
bieranie informacji na własny temat oraz pobieranie rejestru zapytań o siebie . In-
formacja na temat dopisania konsumenta do bazy dłużników pozwala na szybką 
reakcję i zapobieżenie obniżeniu własnej wiarygodności finansowej, a świadomość 
pobierania przez osoby trzecie informacji na swój temat może zapobiec próbom 
wyłudzenia kredytu i spłacania zobowiązań zaciągniętych przez kogo innego5 . Po-
dobne usługi oferuje FairPay – Serwis Ochrony Konsumenta, który dodatkowo po-
zwala sprawdzić i kontrolować na bieżąco w KRD zadłużenia pracodawcy lub innej 
dowolnej firmy, a także dopisać dłużnika do KRD i dzięki temu szybciej odzyskać 
swoje pieniądze6 . Natomiast FairPay .pl – System Terminowych Płatności umożli-
wia przedsiębiorcom dostęp do baz danych Krajowego Rejestru Długów BIG S .A ., 
specjalizującego się w usługach faktoringowych Narodowego Funduszu Gwaran-
cyjnego Sp . z o .o ., firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso oraz wyspecjalizowa-
nej w obszarze sądowego odzyskiwania wierzytelności Kancelarii Prawnej Via Lex7 . 
Możliwości pozyskiwania informacji gospodarczej jest zatem wiele, problemem – 
zwłaszcza wśród konsumentów – pozostaje jednak świadomość ich istnienia .

2. Nadzór finansowy i system gwarantowania depozytów

Bezpieczeństwu środków powierzanych instytucjom zaufania publicznego 
w  największym stopniu sprzyja stabilność systemu bankowego, rozumiana za-
równo jako zdolność systemu do zachowania płynności finansowej, jak i  zdol-
ność poszczególnych jednostek bankowych do pokrywania strat i ryzyka banko-
wego z funduszy własnych . Utrzymanie stabilności systemu zależy z kolei przede 
wszystkim od sytuacji ekonomiczno-finansowej poszczególnych jednostek oraz 
uwarunkowań instytucjonalnych . Niebagatelną rolę odgrywa również poziom za-

5 http://www2 .krd .pl/ [data dostępu: 01 .10 .2015]
6 http://www .konsument .krd .pl/ [data dostępu: 01 .10 .2015]
7 http://fairpay .pl/o-nas [data dostępu: 01 .10 .2015]
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ufania społecznego do instytucji świadczących usługi lokacyjne, kredytowe i/lub 
rozliczeniowe . W warunkach zawirowań na rynkach finansowych stabilność syste-
mu bankowego, a zwłaszcza zaufanie do banków mogą bowiem zostać zachwiane 
wydarzeniami również spoza sektora bankowego . W ostatnich latach wyzwaniem 
stała się sytuacja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a także bez-
pieczeństwo powierzonych im przez klientów środków .

Szczególną rolę w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ryn-
ku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości i zaufania do 
niego odgrywa nadrzędna wobec jednostek finansowych instytucja nadzorcza, 
niezależna w wymiarze organizacyjnym, finansowym, personalnym i programo-
wym od struktur rządowych i politycznych . Obecny kształt zintegrowanego nad-
zoru finansowego, wprowadzony ustawą z 2006 r ., na której podstawie powołana 
została Komisja Nadzoru Finansowego, obejmuje sektory: bankowy, emerytalny, 
ubezpieczeniowy, rynek kapitałowy, agencje ratingowe, sektor spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych oraz konglomeraty finansowe8 . Do zadań KNF 
należy sprawowanie nadzoru nad poszczególnymi segmentami rynku finansowe-
go, a także podejmowanie działań służących prawidłowemu jego funkcjonowaniu 
oraz mających na celu jego rozwój i  zwiększanie konkurencyjności . Dodatkową 
aktywność KNF stanowią działania edukacyjne i informacyjne, udział w przygo-
towywaniu projektów aktów prawnych w  zakresie nadzoru nad rynkiem finan-
sowym oraz stwarzania możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania 
sporów między uczestnikami rynku finansowego .

Uzupełniającym elementem systemu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego 
w zakresie ochrony powierzanych środków jest instytucja gwarantująca depozyty, 
której rolę w Polsce od 1995 r . spełnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie 
z międzynarodową terminologią zaliczany do instytucji risk minimizer9 . Jego za-
daniem jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa środków powierzanych ban-
kom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym przez ich klientów, ale 
także zachowanie zaufania do systemu bankowego oraz zapobieganie gwałtowne-
mu wycofywaniu wkładów, który może zagrozić stabilności całej gospodarki .

Według obecnie obowiązujących zapisów ochronie BFG podlegają środ-
ki zgromadzone na rachunkach imiennych oraz należności wynikające z innych 
czynności bankowych i potwierdzone dokumentami imiennymi lub świadectwa-
mi depozytowymi, wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, do równowartości w  złotych 
100  tys . euro . Z  grupy deponentów, którym ochrona przysługuje, wyłączone są 
jednak specjalistyczne podmioty rynku finansowego, Skarb Państwa oraz osoby 

8 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r . o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn . Dz .U . 2015, 
poz . 614 z późn . zmianami) .
9 Instytucja risk minimizer oprócz uprawnień gwarancyjnych ma możliwość udzielania pomocy 
finansowej zapobiegającej upadłościom banków .
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bezpośrednio zarządzające lub nadzorujące banki i spółdzielcze kasy oszczędnoś-
ciowo-kredytowe10 . Od 2010 r . do grupy deponentów dołączyły jednostki organi-
zacyjne, które zgodnie z ustawą o rachunkowości nie są uprawnione do sporzą-
dzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat, a które od 2000 r . były 
wyłączone spod ochrony BFG11 .

Jak istotną rolę w  zapewnianiu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, ale 
i  utrzymaniu zaufania do instytucji finansowych odgrywa Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny, potwierdzają choćby wydarzenia ostatnich miesięcy . W  związku 
ze spełnieniem warunku gwarancji wobec dwóch kas (Wołomin i  Wspólnota) 
w  2014  r . na wypłaty gwarancyjne przeznaczono kwotę 3064,0 mln zł, podczas 
gdy ostatni przypadek wypełnienia warunków gwarancji przez bank miał miejsce 
w  2000  r . (Bank Staropolski) i  skutkował wypłatą środków gwarantowanych na 
kwotę 626,0 mln zł . W obu przypadkach swoje środki finansowe odzyskało w ca-
łości lub w części ponad 350 tys . osób12 .

3. System przeciwdziałania praniu pieniędzy

Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego obejmuje również działania zapobiega-
jące wprowadzaniu do systemu tzw . brudnych pieniędzy w celu ich uwiarygodnie-
nia . Zgodnie z zapisem ustawowym pranie pieniędzy to zamierzone postępowanie 
polegające na zamianie, przekazaniu, nabyciu albo używaniu wartości majątko-
wych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym, z zamiarem ukry-
cia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości i ich prawdziwego cha-
rakteru (w tym źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania itp .)13 .

Centralnym elementem polskiego systemu przeciwdziałania praniu pienię-
dzy jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), zajmujący stanowi-
sko podsekretarza stanu w  Ministerstwie Finansów . Do jego zadań należy uzy-
skiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie właściwych informacji oraz 
podejmowanie działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu, m .in . badanie przebiegu transakcji o uzasadnionych podejrzeniach, 
wstrzymywanie transakcji lub blokady rachunku, udostępnianie i żądanie przeka-

10 Ustawa z  dnia 14 grudnia 1994 roku o  Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jedn . 
Dz .U . 2014, poz . 1866), art . 2 .
11 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 
oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz .U . 2000, nr 122, poz . 1316), art . 1 ust . 1 . Ustawa z dnia 16 grudnia 
2010 roku o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz .U . 2010, nr 257, poz . 1724), art . 1 ust . 2 .
12 Raport roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, BFG, Warszawa 2014, s . 28-33 .
13 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r . o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter-
roryzmu (tekst jedn . Dz .U . 2014, poz . 455), art . 2 ust . 9 .
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zania informacji o transakcjach . W realizacji zadań GIIF jest wspomagany przez 
Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, który pełni rolę pol-
skiej jednostki analityki finansowej14 .

Sprawne funkcjonowanie systemu finansowego wymaga, aby z GIIF sprawnie 
funkcjonowały tzw . instytucje obowiązane i jednostki współpracujące . Do pierw-
szej grupy zaliczane są podmioty szeroko rozumianego rynku finansowego (np . 
banki, fundusze inwestycyjne, instytucje płatnicze), ale także wszystkie podmio-
ty i instytucje, które mogą pozyskać informację o podejrzanych transakcjach lub 
podejrzanej aktywności (np . przedstawiciele zawodów prawniczych, pośrednicy 
na rynku nieruchomości czy domy aukcyjne) . Informacje takie powinny być bez-
zwłocznie przekazywane do GIIF również przez prokuraturę i  organy ścigania, 
jeśli zostały powzięte ze źródeł innych niż GIIF . Sprawny system wymiany infor-
macji pozwala bowiem na skoordynowanie działań analitycznych, policyjnych 
i prokuratorskich . Jednostki współpracujące to z kolei organy administracji rzą-
dowej i samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, 
a także Narodowy Bank Polski, KNF i Najwyższa Izba Kontroli15 .

4. Ochrona konsumenta

Konieczność objęcia konsumentów szczególną ochroną prawną i  instytucjo-
nalną wynika przede wszystkim z występującego po ich stronie deficytu informa-
cyjnego, rozumianego jako brak specjalistycznej wiedzy (prawnej, ekonomicznej, 
technicznej) o zasadach i warunkach, na jakich oferowane są przez przedsiębiorców 
określone dobra . W efekcie konsument w obrocie gospodarczym zajmuje najczęściej 
pozycję słabszą wobec przedsiębiorcy, instytucji lub innej jednostki organizacyjnej, 
co oznacza brak faktycznej równowagi obu stron obrotu gospodarczego . Dlatego stan 
ten musi być kompensowany objęciem konsumentów szczególną ochroną prawną16 .

Rządową politykę ochrony konsumentów realizuje Urząd Ochrony Konku-
rencji i  Konsumentów, który występując w  interesie publicznym, wszczyna po-
stępowania administracyjne o  naruszenie zbiorowych interesów konsumentów . 
W  ich efekcie możliwe jest zakazanie stosowania praktyki naruszającej prawo 

14 Jednostka analityki finansowej oznacza centralną, państwową agencję odpowiedzialną za otrzy-
mywanie (oraz − jeśli to dozwolone − wnioskowanie), analizę i przekazywanie odpowiednim or-
ganom ujawnionych informacji finansowych dotyczących podejrzanych dochodów i potencjalnego 
finansowania terroryzmu lub wymaganych przez krajowe prawodawstwo lub przepisy, w celu zwal-
czania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu . Zob . Konwencja Rady Europy z dnia 16 maja 
2005 r . o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz 
o finansowaniu terroryzmu (Dz .U . 2008, nr 165, poz . 1028), art . 1 pkt f .
15 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r . o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy…, dz . cyt ., art . 2 ust . 1, 8 .
16 Polityka konsumencka na lata 2010-2013, UOKiK, Warszawa 2010, s . 5 .
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oraz nałożenie kary pieniężnej, a  także podanie informacji o  tym do wiadomo-
ści publicznej . Duże znaczenie ma także prawo kontroli wzorców stosowanych 
w umowach z udziałem konsumentów . Postanowienia Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, które na podstawie prawomocnego wyroku sądu wpisane zostaną 
do rejestru klauzul niedozwolonych, nie mogą być używane w obrocie prawnym 
z udziałem konsumentów17 .

UOKiK nie zajmuje się jednostkowymi naruszeniami praw konsumenta, ale 
współpracuje z miejskimi i powiatowymi rzecznikami konsumentów oraz finan-
sowanymi z budżetu państwa organizacjami pozarządowymi, które udzielają bez-
płatnej pomocy prawnej w sprawach indywidualnych . Należy tu wskazać przede 
wszystkim Federację Konsumentów, działającą w zakresie ochrony konsumentów, 
promocji zrównoważonej konsumpcji, edukacji konsumenckiej i  poradnictwa 
obywatelskiego, oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, oferujące porady 
prawne dla konsumentów, edukację konsumencką, a także realizujące programy: 
„Dobra petycja”, „Dobra umowa”, „Dobry regulamin”18 .

UOKiK opiniuje też ustawy i inne akty prawne pod kątem zapewnienia inte-
resów konsumentów, ale samodzielnie również inicjuje zmiany legislacyjne . Przy-
kładem może być ustawa o kredycie konsumenckim, udzielonym lub przyrzeczo-
nym konsumentowi przez przedsiębiorcę . Zgodnie z zapisami ustawy konsument 
ma m .in . prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 
14 dni od jej zawarcia oraz prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredy-
tu bez ryzyka ponoszenia z tego tytułu dodatkowych nieuprawnionych kosztów19 . 
Możliwość odstąpienia od umowy stanowi istotne uprawnienie także w przypadku 
umów zawieranych na odległość (np . przez Internet) lub poza lokalem przedsię-
biorstwa (np . z przedstawicielem firmy prezentującym ofertę w domu konsumen-
ta) . Konsument w takich sytuacjach często nie ma możliwości dokładnego (w tym 
fizycznego) zapoznania się z nabywanym towarem albo nie ma wystarczająco dużo 
czasu na zastanowienie się, zanim podejmie decyzję o zawarciu umowy . Problem 
pojawia się zatem, gdy zakupiony towar lub usługa okażą się niezgodne z  jego 
oczekiwaniami: możliwość zwrotu, wymiany towaru, rozłożenie kosztów trans-
portu itp . stanowić mogą istotny przyczynek sporu między obydwoma stronami . 
W celu uporządkowania takich sytuacji wprowadzono regulacje, które rozwiązują 
większość kwestii spornych, i uwzględniają fakt relatywnie słabszej pozycji konsu-
menta w obrocie gospodarczym20 . Po wprowadzeniu niektórych zapisów ustawy 

17 https://uokik .gov .pl/kompetencje_prezesa_uokik3 .php [data dostępu: 30 .09 .2015]
18 Więcej informacji na stronie http://www .dobrapetycja .org/, http://www .dobraumowa .org/, 
http://www .dobryregulamin .org/ [data dostępu: 30 .09 .2015] .
19 Kredytodawca może zastrzec prowizję tylko we wskazanych w ustawie przypadkach i nie może 
ona przekraczać 0,5% lub 1% w zależności od okresu pozostałego do terminu spłaty kredytu . Zob . 
ustawę z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz .U . 2011, nr 126, poz . 715 z późn . 
zmianami), art . 3, 48-53
20 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r . o prawach konsumenta (Dz .U . 2014, poz . 827) .
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o prawach konsumenta pojawiały się nawet komentarze, że mogą one przyczynić 
się do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorców ze względu na narzucane 
na nich dodatkowe obowiązki .

W systemie ochrony konsumenta należy również wskazać regulacje dotyczące 
możliwości ogłoszenia tzw . upadłości konsumenckiej, która spełnia dwie podstawo-
we funkcje − oddłużeniową (całkowite zwolnienie osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej z długów) i windykacyjną (przynajmniej częściowe od-
zyskanie należności przez wierzycieli) . W postępowaniu sądowym przewidzianym 
dla niewypłacalnych konsumentów21, sąd może np . umorzyć część długów, ustalić 
plan spłaty całości lub części długów, nakazać sprzedaż mieszkania konsumenta na 
poczet długów (w tej sytuacji komornik z otrzymanych środków od ręki przekazuje 
jednak konsumentowi pieniądze na wynajem mieszkania przez dwa lata) lub pa-
tronować układowi z wierzycielem22 . Dodatkowe okoliczności łagodzące stanowić 
mogą zarówno niezrozumiale formułowane umowy, stosowanie zapisów drobnym 
druczkiem, jak i misselling23, a koszty postępowania podlegają takim samym możli-
wościom oddłużeniowym, jak pozostałe zadłużenie . Zmiany wprowadzone w 2015 r . 
istotnie wzmocniły zatem sytuację konsumenta wobec wierzycieli, ponieważ wzro-
sła szansa na umorzenie znacznej części długów, co dla tych ostatnich nie jest sytua-
cją korzystną . Sama możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumen-
ckiej powinna stanowić mocny argument przemawiający za większą elastycznością 
wierzycieli w prowadzonych przez nich procesach windykacyjnych . Konsekwencją 
może być również uważniejsze podejście do zapisów umów, które w postępowaniu 
upadłościowym mogą zmniejszyć kwotę możliwą do odzyskania przez wierzyciela . 
Z uwagi na to, że upadłość ogłoszona w jednym kraju UE jest obowiązująca, w po-
zostałych można się również spodziewać wniosków o upadłość składanych np . przez 
obywateli Niemiec, w których prawo upadłościowe jest znacznie mniej liberalne24 .

Zakończenie

Ocena funkcjonowania systemu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Pol-
sce nie może być jednoznaczna ze względu na wielowymiarowość samego systemu 

21 Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zo-
bowiązań pieniężnych (opóźnienie przekracza trzy miesiące) lub jeżeli przez okres ponad dwóch lat 
jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku .
22 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r . – Postępowanie upadłościowe i naprawcze (tekst jedn . Dz .U . 
2015, poz . 233 z późn . zmianami), art . 11, 4911-49123 .
23 Misseling to oferowanie produktów w sposób wprowadzający w błąd albo sytuacja, gdy produkt 
jest niedostosowany do możliwości lub potrzeb klienta .
24 M . Samcik, Nowa upadłość konsumencka w praktyce: jak z niej skorzystać, żeby… nie skorzystać?, 
http://samcik .blox .pl/2015/02/Nowa-upadlosc-konsumencka-w-praktyce-jak-z-niej .html [data do-
stępu: 01 .10 .2015] .



Istota, uwarunkowania i instytucje systemu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego 255

(obszary objęte ochroną), ale także na wielość podmiotów w nim uczestniczących, 
z których każdy może spowodować zachwianie sytuacji finansowej innych uczest-
ników rynku . Jednak analizując regulacje oraz instytucje kształtujące uwarunko-
wania funkcjonowania jednostki gospodarczej i konsumenta, można podejmować 
próbę oceny zmian zachodzących w opisanych wcześniej obszarach .

Dostęp do informacji gospodarczej z  punktu widzenia regulacji prawnych, 
które go określają, jest zapewniony w  stopniu wystarczającym . Problemem po-
zostaje jednak świadomość istnienia takich możliwości, zwłaszcza wśród osób 
fizycznych, zarówno prowadzących działalność gospodarczą, jak i występujących 
wyłącznie w roli konsumenta . W tym obszarze pozostaje zatem jeszcze sporo do 
nadrobienia w  kwestii edukacyjnej . Środki finansowe, które pomiędzy poszcze-
gólnymi podmiotami przekazywane są za pośrednictwem instytucji finansowych, 
w tym bankowych, są chronione w stopniu odpowiadającym analogicznym zabez-
pieczeniom unijnym . Zarówno KNF, jak i  Bankowy Fundusz Gwarancyjny wy-
pełniają swoje zadania w sposób zapewniający utrzymanie stabilności całego sy-
stemu, czego potwierdzeniem jest choćby sytuacja z ostatnich miesięcy, związana 
z zawieszeniem działalności dwóch dużych SKOK-ów . Dobrze rozwinięty jest tak-
że system zapobiegania praniu pieniędzy, sformowany wokół GIIF, i funkcjonują-
cy przy współpracy wszystkich najważniejszych instytucji centralnych . Z punktu 
widzenia konsumenta istotne są z kolei zapisy wzmacniające jego pozycję wobec 
przedsiębiorcy czy instytucji finansowej, również w sytuacji pojawienia się prob-
lemu niewypłacalności . W  tym zakresie w  ostatnim roku wprowadzone zostały 
dość znaczące zmiany, których skutkiem jest już widoczna większa elastyczność 
wierzycieli w prowadzonych przez nich procesach windykacyjnych . Drugim skut-
kiem powinny być zmiany w zapisach umów, które często mają mało przyjazną dla 
konsumenta formę .

Podsumowując, można stwierdzić, że instytucjonalna strona systemu bezpie-
czeństwa obrotu gospodarczego w Polsce jest dość dobrze rozwinięta . Najsłabszym 
punktem są jednostkowe działania przedsiębiorców czy konsumentów, którzy nie 
zawsze stosują się do przyjętych zasad i regulacji, zwiększając tym samym ryzyko 
funkcjonowania pozostałych uczestników rynku .
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Rozdział 19.

Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej  
w obrocie gospodarczym  i decyzjach inwestycyjnych  

na rynku kapitałowym*

Wstęp

Sprawozdanie finansowe jest „podstawowym produktem rachunkowo-
ści finansowej, a  zarazem głównym celem jej funkcjonowania, jako systemu 
informacyjnego”1 . Stanowi swego rodzaju papier lakmusowy świadczący m .in . 
o sposobie gospodarowania majątkiem trwałym i obrotowym, pozyskiwaniu i wy-
korzystaniu źródeł finansowania, płynności finansowej, rentowności sprzedaży 
i  kapitałów, strategii zarządzania kapitałem obrotowym, źródłach generowania 
i  wydatkowania środków pieniężnych2 . Inaczej, jest ono ukoronowaniem pracy 
działu finansowo-księgowego3, przeznaczonym w  szczególności dla odbiorców 
zewnętrznych . Jego cel stanowi zatem zaspokojenie potrzeb informacyjnych użyt-
kowników w sposób zagregowany i zestandaryzowany4 .

Sposób prezentacji danych liczbowych zamieszczanych w  sprawozdaniu fi-
nansowym jest ściśle określony przez przepisy zawarte w ustawie o rachunkowo-
ści, krajowych standardach rachunkowości oraz międzynarodowych standardach 
sprawozdawczości finansowej . Struktura sprawozdania finansowego pozwala spoj-
rzeć na przedsiębiorstwo poprzez trzy soczewki: majątkową, ekonomiczną i finan-
sową5 . Właściwe odczytanie informacji sprawozdawczych umożliwia holistyczne 
spojrzenie na kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa . Interesariusze 
mogą dokonywać oceny jednostki gospodarczej, a w przypadku spółek notowa-
nych na giełdzie – podejmować decyzje o zakupie bądź sprzedaży ich walorów .

* Dr hab . inż . Artur Paździor, prof . PL, Politechnika Lubelska, a .pazdzior@pollub .pl .
1 J . Turyna, Rachunkowość finansowa, C .H . Beck, Warszawa 2005, s . 50 .
2 Por .: J . Pfaff, Z . Messner, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 
2011, s . 22 .
3 I .  Olchowicz, A .  Taczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i  międzynarodowych 
standardów, Warszawa 2008, s . 11 .
4 W . Janik, A . Paździor, M . Paździor, Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 
Politechnika Lubelska, Lublin 2014, s . 17-18 .
5 J . Ostaszewski, Finanse, Difin, Warszawa 2013, s . 237 .
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W artykule zaprezentowano sposoby wykorzystania sprawozdań finansowych 
w obrocie gospodarczym oraz w inwestycjach na rynku kapitałowym . Celem ar-
tykułu jest ocena przydatności sprawozdawczości finansowej w  obrocie gospo-
darczym oraz w  decyzjach inwestycyjnych na rynku kapitałowym . Została ona 
dokonana poprzez studia literaturowe, analizę aktów prawnych oraz praktyk funk-
cjonowania przedsiębiorstw różnych rozmiarów i profilów działalności .

1. Wykorzystanie sprawozdań finansowych w obrocie gospodarczym

Relacje zachodzące w obrocie gospodarczym są obecnie rozbudowane . Taki 
stan rzeczy wynika nie tylko z  ewolucji systemu komunikacji wewnętrznej, ale 
i dekompozycji relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem . Zdywersyfikowana grupa 
interesariuszy, do których zaliczyć można m .in . klientów, dostawców, odbiorców, 
kooperantów, konkurentów, instytucje finansowe, organizacje pożytku publicz-
nego, jednostki oświatowe, urzędy lokalne i centralne, jednostki samorządu tery-
torialnego, media, wchodzi w różnorakie relacje ze współczesnym przedsiębior-
stwem . Skuteczne zarządzanie firmą wymaga więc odpowiedniej synchronizacji 
mapy celów dla poszczególnych interesariuszy, większej przejrzystości i uczciwo-
ści w  relacjach gospodarczych, większej dostępności i  przejrzystości informacji 
finansowej i wielu innych usprawnień, które powodują korzystniejszą interakcję 
pomiędzy poszczególnymi interesariuszami .

Jednym z  kluczowych elementów umożliwiających tę interakcję jest uze-
wnętrznienie raportów finansowych przedsiębiorstw, które występują w łańcuchu 
powiązań biznesowych . Udostępnienie odbiorcom zewnętrznym pełnych i aktu-
alnych sprawozdań finansowych wpływa na wzrost wiarygodności kontrahentów . 
Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób interesariusze mogą wykorzystać sprawo-
zdawczość finansową .

Interesariusze biznesowi, do których zaliczyć można m .in . dostawców, od-
biorców i kooperantów postrzegają wiarygodność przedsiębiorstwa na podstawie 
zróżnicowanych informacji egzogenicznych i  endogenicznych . Dla odbiorców 
wiarygodność jednostki gospodarczej (dostawcy) wiąże się z jakością oferowanych 
produktów, terminowością dostaw, warunkami cenowymi itp . Wydaje się, że kwe-
stia informacji z raportów finansowych ma w tej ocenie drugorzędne znaczenie . 
Inaczej wyglądają natomiast relacje pomiędzy dostawcą a przedsiębiorstwem (od-
biorcą) . W tym przypadku dostawca bierze na siebie ryzyko finansowe związane 
z nieuiszczeniem płatności ze strony odbiorcy albo z nieterminowym regulowa-
niem należności przez odbiorcę czy też z uiszczeniem tylko części kwoty figurują-
cej na fakturze .

Poza wymienionymi istotne są także specyficzne uwarunkowania polskiego 
systemu podatkowego, polegającego na konieczności zrealizowania płatności z ty-
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tułu podatku VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po okresie, który 
się rozlicza6 . Przepis ten powoduje automatyczną konieczność ponoszenia przez 
przedsiębiorcę (dostawcę) niemal całkowitego ryzyka nieściągalności należności 
w  terminie . W  praktyce oznacza to konieczność regulowania obciążeń z  tytułu 
VAT należnego bez względu na to, czy wpłynęła zapłata za sprzedane produkty 
(towary) . W  takich przypadkach szczegółowa weryfikacja wiarygodności finan-
sowej odbiorcy jest dla przedsiębiorstwa koniecznością . Uwiarygodnienie zaś nie 
jest możliwe bez szczegółowej analizy sprawozdań finansowych . Należy jednak 
podkreślić, że nawet spółka prowadząca pełną rachunkowość i  udostępniająca 
aktualne sprawozdania finansowe swojemu dostawcy nie jest w  stanie rozwiać 
wszystkich wątpliwości w zakresie terminowego regulowania swoich zobowiązań . 
Dane zawarte w raportach finansowych mają aspekt historyczny, co tylko zwięk-
sza prawdopodobieństwo korzystnych, obustronnych rozliczeń z kontrahentami 
w  przyszłości . Nie gwarantuje jednak kontynuacji tego typu zachowań w  przy-
szłości . Nawet w przypadku dużych, wydawałoby się rzetelnych i wiarygodnych 
finansowo podmiotów, w  tym także spółek publicznych, zdarzają się przypadki 
bardzo ubogiej prezentacji informacji dodatkowej, która powinna przecież zawie-
rać istotne dodatkowe dane i objaśnienia umożliwiające lepsze poznanie sytuacji 
finansowej przedsiębiorstwa oraz przyczyn, które spowodowały jej zmianę .

Zainteresowanie grupy interesariuszy finansowych (banków, ubezpieczycieli 
itp .), niemal wyłącznie koncentruje się na kwestiach związanych ze sprawozdaw-
czością finansową przedsiębiorstwa . Podstawą do zbudowania korzystnych relacji 
między jednostką gospodarczą i instytucjami finansowymi są przede wszystkim 
rzetelne informacje finansowe . Dotyczy to w szczególności banków, które zgodnie 
z art . 70 ustawy − Prawo bankowe, które nakłada na nie obowiązek pozytywnej 
decyzji o udzieleniu kredytu w zależności od zdolności kredytowej kredytobiorcy . 
Aby uzyskać informację na temat takiej zdolności, kredytobiorca zobowiązany 
jest przedłożyć na żądanie banku dokumenty i  informacje niezbędne do doko-
nania oceny tej zdolności . W praktyce oznacza to przekazanie stronie bankowej 
wszelkiej dostępnej dokumentacji sprawozdawczej . Upoważnia to do stwierdze-
nia, że rzetelny i wiarygodny przekaz informacji zawarty w dokumentach finan-
sowych jest, poza wyjątkami określonymi w art . 70 w/w ustawy, warunkiem sine 
qua non kształtowania polityki optymalizacji źródeł finansowania działalności 
gospodarczej .

Tak zwani interesariusze okołobiznesowi, do których zaliczyć można m .in . 
uczelnie, urzędy, organizacje pożytku publicznego, także powinni zwracać uwagę 
na sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa, z  którym współpracują . Z  doku-
mentacji finansowej oraz innych elementów zawartych w raportach okresowych, 
mogą oni pozyskiwać informacje nie tylko o kondycji finansowej podmiotów go-

6 Por . ustawę z dnia 11 marca 2004 r . o podatku od towarów i usług (Dz .U . 2011, nr 177, poz . 1054 
z późn . zmianami), art . 87 ust . 6 .
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spodarczych, ale również odnośnie do polityki zatrudnienia czy realizacji zasad 
społecznej odpowiedzialności, dbałości o środowisko naturalne, o odpowiednie 
relacje z pracownikami, partycypowaniu w przedsięwzięciach wspierających lo-
kalne szkoły i uczelnie, o działalności charytatywnej i wielu innych obszarach, 
mogących stanowić przesłankę do podjęcia konstruktywnej współpracy około-
biznesowej7 .

2. Wykorzystanie sprawozdań finansowych na rynku kapitałowym

Rola sprawozdawczości finansowej wydaje się być zdecydowanie większa 
w kontekście oceny funkcjonowania spółek publicznych . Spółki te z mocy pra-
wa zobowiązane są do upubliczniania raportów okresowych na koniec każde-
go kwartału . Obowiązek ogłaszania informacji okresowych został uregulowa-
ny w dyrektywie 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 grudnia 
2004 r . w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji 
o emitentach walorów dopuszczonych do publicznego obrotu . W Polsce rapor-
towanie sprawozdań finansowych przez publicznych emitentów jest określone 
przez art . 82 ust . 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r ., 
w  którym zawarta jest informacja o  konieczności publikacji kwartalnych, pół-
rocznych i  rocznych raportów okresowych . Art . 101 reguluje natomiast termin 
ich publikowania, tj . nie później niż po 45 dniach od dnia zakończenia kwartału 
roku obrotowego, ewentualnie do 60 dni w przypadku raportu za ostatni kwartał 
roku obrotowego8 .

Aktualność publikowanych raportów okresowych ma za zadanie ułatwienie 
inwestorom indywidualnym i  instytucjonalnym podejmowanie decyzji inwesty-
cyjnych na podstawie w miarę aktualnych danych finansowych . Dane te są jednak 
prezentowane inaczej niż w sprawozdaniach podmiotów spoza rynku giełdowe-
go . Niemal wszystkie spółki publiczne, a także wiele innych spółek kapitałowych 

7 Raportowanie w kontekście wymagań interesariuszy ewoluuje w kierunku tzw . raportu bizneso-
wego . Ewolucja ta wymaga zwiększenia transferu informacyjnego uwzględniającego potrzeby intere-
sariuszy zewnętrznych i wewnętrznych . Raport biznesowy stanowi zatem hybrydę systemu rachun-
kowości finansowej i zarządczej . Inną koncepcją w zakresie raportowania informacji finansowej jest 
tzw . raport zintegrowany . W tej koncepcji również uwzględniane są potrzeby informacyjne różnych 
interesariuszy, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu (por .: B . Iwasieczko, Polityka rachunkowości a zakres ujawnień informacji sprawozdaw-
czych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 201, s . 118) .
8 Por . rozporządzanie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r . w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem człon-
kowskim (tekst jedn . Dz .U . 2014, poz . 133) .
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sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z  międzynarodowymi standardami 
sprawozdawczości finansowej . Oznacza to, że struktura poszczególnych elemen-
tów sprawozdania może różnić się od tych, które można zaobserwować w spra-
wozdaniu sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości . Dotyczy to zarówno 
samego nazewnictwa poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak 
i ich konstrukcji, w szczególności kolejności zestawienia poszczególnych składni-
ków aktywów trwałych i obrotowych, prezentacji kapitałów obcych, klasyfikacji 
kategorii wyniku finansowego itd .

Decyzja o zakupie akcji spółki publicznej na podstawie sprawozdań finanso-
wych powinna być poprzedzona właściwą i wyczerpującą ich analizą, z uwzględ-
nieniem specyfiki oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa sporządzającego 
sprawozdania według MSSF9 . Mimo pewnych pozornych trudności związanych 
z  oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa stosującego MSSF/MSR raporty 
okresowe takich spółek są bardzo użytecznym narzędziem do podejmowania de-
cyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym .

Racjonalną przesłanką do podejmowania decyzji na giełdzie papierów wartoś-
ciowych są sygnały generowane przez różnego rodzaju systemy transakcyjne bazu-
jące na konkretnych analizach rynku kapitałowego, m .in . analizie fundamentalnej, 
będącej złożonym procesem obejmującym pięć etapów . Jednym z nich jest analiza 
finansowa spółki, stanowiąca punkt wyjścia dla ostatniej części analizy fundamen-
talnej, którą jest wycena akcji . Zarówno właściwa ocena kondycji finansowej, jak 
i wycena spółki uzależniona jest od znajomości sprawozdań finansowych analizo-
wanego przedsiębiorstwa . To na ich podstawie nie tylko ocenia się aktualną sytu-
ację ekonomiczno-finansową, ale buduje się prognozy, które mają zastosowanie 
w prognozie strumieni pieniężnych dla potrzeb wyceny przedsiębiorstwa w me-
todzie DCF .

Inwestorzy preferujący inne rodzaje analiz rynku kapitałowego, jak np . tech-
niczną, portfelową czy behawioralną, mogą (przynajmniej pozornie) nie zwracać 
uwagi na finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa znajdujące od-
zwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej . Można jednak postawić hipotezę, 
że zwiększanie stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału na giełdzie, nawet w wa-
runkach nieracjonalnego zachowania uczestników rynku, jest możliwe m .in . dzię-
ki racjonalizacji zachowań inwestycyjnych10 . Dążenie do wzrostu efektywności 
informacji sprawozdawczych pozwala na korzystniejsze decyzje podejmowane na 
rynku kapitałowym . W literaturze przedmiotu niejednokrotnie podkreśla się, że 
odpowiednia analiza sprawozdania finansowego pozwala nie tylko na ocenę histo-

9 Szerzej na ten temat: A . Paździor (red .), Finanse, Politechnika Lubelska, Lublin 2014, s . 138-139 .
10 Nawet inwestor bazujący na analizie behawioralnej musi odznaczać się wysokim stopniem ra-
cjonalności . Obserwując z pozoru nieracjonalne zachowania graczy giełdowych, umiejętnie dostrze-
ga szanse i zagrożenia związane z podejmowaniem decyzji w określonych okolicznościach i uwarun-
kowaniach .
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rycznej i aktualnej kondycji finansowej spółki, ale umożliwia również dostrzeżenie 
symptomów zagrożenia upadłością oraz identyfikację czynników, na którego pod-
stawie możliwa jest wiarygodna prognoza rozwoju zarówno pojedynczego przed-
siębiorstwa, jak i całych gałęzi gospodarki11 .

Podsumowując, można stwierdzić, że informacje sprawozdawcze mają istotne 
znaczenie dla oceny ryzyka na rynku kapitałowym, którego poziom jest znacz-
nie wyższy niż na rynku pieniężnym12 . Dlatego konieczne jest dalsze zwiększanie 
przejrzystości sprawozdania finansowego dla potrzeb dokładniejszej wyceny akcji . 
Zwiększenie szczegółowości informacji finansowej przyczyni się także do popra-
wy relacji przedsiębiorstwa z bankiem, przez co decyzje kredytowe mogłyby być 
wydawane znacznie szybciej, zaś ryzyko kredytowe szacowane byłoby znacznie 
precyzyjniej . W warunkach globalizującej się gospodarki światowa harmonizacja 
standardów rachunkowości przyczynić się może do redukcji ryzyka i sukcesyw-
nego wzrostu przepływów kapitałowych . Uatrakcyjniłoby to poszczególne giełdy 
w oczach inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych . Ograni-
czona w ten sposób asymetria informacyjna powodowałaby zmniejszenie kosztu 
kapitału i  zmienność cen akcji na giełdzie13 . Niedostateczny poziom tej harmo-
nizacji powoduje konieczność zamieszczania w raportach okresowych szczegóło-
wych informacji na temat ryzyka finansowego spółek . Poprawa przekazu informa-
cyjnego jest możliwa dzięki nowym technologiom14 zwiększającym użyteczność 
danych finansowych, redukujących koszty przetwarzania oraz poprawiającym ko-
munikację z inwestorami15 .

Zakończenie

Sprawozdawczość finansowa pełni istotną rolę w obrocie gospodarczym . Jest 
to widoczne szczególnie w odniesieniu do dużych podmiotów, zobligowanych do 

11 Por .: Y . Konchitchki, P .N . Patatoukas, Taking the Pulse of the Real Economy Using Financial State-
ment Analysis: Implications for Macro Forecasting and Stock Valuation, „The Accounting Review” 
2014, vol . 89, no . 2, s . 691-692 .
12 Por .: W . Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2005, s . 96 .
13 Por .: S .P .  Kothari, The Role of Financial Reporting in Reducing Financial Risks in the Market, 
Conference Series-Federal Reserve Bank of Boston, 2000 − bostonfed .org, s . 89-90 .
14 Do takich technologii zaliczyć można m .in . XBRL (Extensible Business Reporting Language) – 
rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej, będący otwartym standardem, zaprojektowanym 
do wymiany informacji biznesowych, por .: V . Grosu i in ., The Role of the XBRL Standard in Optimiz-
ing the Financial Reporting, “Journal of Computing” 2010, vol . 2, s . 44-47 .
15 E . Blankespoor, B .P . Miller, H .D . White, Capital Market Effects of Financial Reporting Regulation 
Requiring Nontrivial Investor Involvement: Evidence from the XBRL Mandate, September 2011, s . 1-4: 
https://www .bus .miami .edu/_assets/files/faculty-and-research/conferences-and-seminars/finance-
seminars/Miller%20Paper .pdf [data dostępu: 18 .09 .2015] .
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prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, szczególnie tych, które sporządza-
ją pełne pięcioelementowe sprawozdania finansowe . W  tego typu przedsiębior-
stwach analiza sprawozdań finansowych pozwala na ocenę standingu finansowego 
i wiarygodności kontrahenta, co przyczynia się do ograniczania ryzyka bizneso-
wego . Ze sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa mogą korzystać niemal 
wszystkie grupy interesariuszy: dostawcy, odbiorcy, kooperanci, instytucje finan-
sowe, organizacje pożytku publicznego itp . Problemem jest jednak w  dalszym 
ciągu niechęć przedsiębiorstw do ujawniania wielu istotnych dla nich informacji . 
Przypomina to nieco grę w pokera, gdzie dopiero drastyczna sytuacja może spo-
wodować sprawdzenie faktycznej kondycji finansowej firmy .

Inaczej przekaz informacyjny kształtuje się w przypadku spółek, których wa-
lory są przedmiotem publicznego obrotu . Takie podmioty wykorzystują fakt bycia 
uczestnikiem zorganizowanego rynku kapitałowego jako możliwość sfinansowa-
nia ich rozwoju poprzez emisję udziałowych bądź dłużnych papierów wartościo-
wych . Bycie spółką publiczną nie tylko umożliwia pozyskanie dodatkowych źródeł 
finansowania, lecz również zwiększa wiarygodność firmy oraz powoduje, że spół-
ka staje się bardziej medialna . Upublicznianie sprawozdań finansowych spółek 
publicznych ma istotne znacznie dla decyzji inwestycyjnych nie tylko inwestorów 
instytucjonalnych . Część inwestorów indywidualnych, kierując się w szczególno-
ści analizą fundamentalną, wykorzystuje dane zawarte w sprawozdaniu do oceny 
struktury majątkowo-kapitałowej, płynności finansowej, aktywności gospodar-
czej, rentowności sprzedaży i kapitałów czy oceny zagrożenia upadłością . Nawet 
w warunkach rosnącej popularności finansów behawioralnych trudno byłoby wy-
obrazić sobie sytuację, w której inwestorzy podejmowaliby długoterminowe de-
cyzje o kupnie czy sprzedaży instrumentów finansowych, wyłącznie na podstawie 
analizy zachowań uczestników rynku, bez chociażby pobieżnej analizy danych fi-
nansowych .

Można zatem wyrazić pogląd, iż ze względu na wysoką użyteczność danych za-
wartych w sprawozdaniach finansowych i szerzej: w raportach okresowych spółek 
publicznych konieczna jest dalsza ich harmonizacja . W odniesieniu do pozosta-
łych przedsiębiorstw niezbędne wydaje się także zwiększenie przejrzystości infor-
macji sprawozdawczych . Obecnie ze względu na wysokie koszty (szczególnie dla 
małych podmiotów) oraz niekorzystny system podatkowy (nieprzejrzyste prawo 
podatkowe, przepisy o konieczności uregulowania zobowiązań z tytułu podatku 
VAT, bez względu na faktyczny wpływ należności itp .) takim rozwiązaniem nie 
są one zainteresowane . Dlatego konieczna jest taka zmiana prawa podatkowego, 
która zwiększyłaby zaufanie przedsiębiorców do instytucji fiskalnych . W dalszej 
kolejności można wprowadzić zmiany w ustawie o rachunkowości przewidujące 
objęcie sprawozdawczością finansową również małe podmioty gospodarcze . Cho-
dzi o to, by przedsiębiorcy traktowali tworzenie i publikowanie informacji finan-
sowej nie jako przymus, lecz konieczność ułatwiającą podejmowanie różnorakich 
decyzji biznesowych .
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Rozdział 20.

Rewizja finansowa jako instrument poprawy wiarygodności  
informacji sprawozdawczych*

Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja rewizji finansowej jako instru-
mentu poprawy wiarygodności informacji sprawozdawczych . Zagadnienie to jest 
tak istotne, ponieważ obecnie rzetelna informacja jest określana mianem jednego 
z najistotniejszych aktywów przedsiębiorstwa . Stwierdzenie takie nie jest bezpod-
stawne, ponieważ w  dobie tak dynamicznego, a  jednocześnie pełnego zagrożeń 
otoczenia podejmowanie decyzji finansowych nie jest łatwe . Bez rzetelnej infor-
macji byłoby to wręcz niemożliwe, zarówno jeżeli chodzi o zarząd danej jednostki, 
jak również podmioty z zewnątrz .

Metody zastosowane przy pisaniu artykułu to przede wszystkim studia i anali-
za źródeł literatury przedmiotu z zakresu rachunkowości oraz analiza obowiązują-
cych obecnie aktów prawnych .

1. Podmioty zobowiązane do poddawania badaniu oraz uprawnione  
do badania sprawozdań finansowych

Podstawowym zadaniem systemu informacyjnego rachunkowości jest tworze-
nie wiarygodnego i zgodnego z rzeczywistością obrazu działalności jednostki go-
spodarczej . Jednak nawet szczegółowe i skomplikowane uregulowania prawne nie 
są w stanie skutecznie zabezpieczyć przed kreatywną sprawozdawczością finansową . 
Wynika to z  faktu, że w systemie rachunkowości obok bezwzględnie obowiązują-
cych norm istnieją również obszary swobodnego działania, które dają możliwość 
wyboru, a w konsekwencji mogą być przyczyną tendencyjnego przedstawiania sy-
tuacji, w jakiej znajduje się jednostka . Z tego też powodu tak istotna jest zewnętrzna 
kontrola jakości prezentowanych danych przez biegłego rewidenta . Należy jednak 

* Mgr Justyna Zagórska, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II .
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pamiętać, że obowiązkiem badania sprawozdania finansowego są objęte tylko nie-
które jednostki gospodarcze, które dokładnie precyzuje ustawa o rachunkowości1:

1 . badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup 
kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe − kontynuujące działal-
ność:
1) banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;

1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami war-

tościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funk-

cjonowaniu funduszy emerytalnych;
2b) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w or-
ganizacji;

4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za któ-
ry sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z na-
stępujących warunków:
a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co 

najmniej 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równo-

wartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji fi-

nansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie pol-
skiej co najmniej 5 000 000 euro .

2 . W jednostkach sporządzających łączne sprawozdania finansowe, o których 
mowa w art . 51 ust . 1, warunki określone w ust . 1 stosuje się do łącznego 
rocznego sprawozdania finansowego .

3 . Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek 
nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło po-
łączenie, a  także roczne sprawozdania finansowe jednostek przygotowane 
zgodnie z MSR .

4 . Badaniu i  ogłaszaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania 
finansowe funduszy inwestycyjnych z  wydzielonymi subfunduszami oraz 
roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy .

Ponadto obowiązkowi badania sprawozdania finansowego podlegają wszyst-
kie jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wy-
brały bilansowe zasady ustalania różnic kursowych2 . Jak można zauważyć, ustawa 

1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . 
zmianami), art . 64 .
2 Kilka wskazówek dotyczących badania sprawozdania finansowego, „Biuletyn informacyjny dla 
służb ekonomiczno-finansowych”, dodatek nr 6, nr 5 (760), 10 .02 .2012, s . 43 .



Rewizja finansowa jako instrument poprawy wiarygodności 267

o rachunkowości w celu zapewnienia wiarygodności sprawozdań finansowych na-
kłada obowiązek badania przez biegłego rewidenta na podmioty, które charaktery-
zują się dużym znaczeniem gospodarczym . Pozostałe jednostki, które nie zostały 
wymienione, mogą dobrowolnie poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez 
biegłego rewidenta . Jednak pomimo tak wielu zalet badania sprawozdania finan-
sowego jest to proces dość kosztowny i to jego główny mankament .

Badanie sprawozdań finansowych ma na celu uniknięcie niebezpieczeństwa, 
że będzie ono zawierało dane niezgodne z rzeczywistością i  świadomie lub nie-
świadomie wprowadzające w  błąd . Użyteczność takich danych byłaby znacznie 
ograniczona, ponieważ nie byłyby one wiarygodne dla ich użytkowników . Należy 
przy tym pamiętać, że wiarygodność danych zawartych w sprawozdaniu finanso-
wym jest jedną z najistotniejszych cech wpływających na konkurencyjność jedno-
stek gospodarczych . Z tego też powodu tak ważna jest osoba, która potwierdza tę 
wiarygodność danych sprawozdawczych, czyli biegły rewident .

Ze względu na wagę pełnionej funkcji przed biegłym rewidentem stawianych 
jest szereg wymagań nie tylko tych merytorycznych, które mają zapewnić egza-
miny państwowe, obligatoryjne szkolenia oraz stosowana praktyka zawodowa, 
ale również tych moralnych . Obok wiedzy i kompetencji niezwykle ważne są bez-
stronność i niezależność biegłego rewidenta . Przy braku zachowania tych warun-
ków przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego może być uznane jako 
nieważne . Biegły rewident jest osobą zaufania publicznego, więc niezbędna jest 
jego odpowiednia wiarygodność w  społeczeństwie . Wagi zagadnienia dowodzi 
fakt bardzo ścisłego uregulowania wymagań co do osób mających wykonywać ten 
zawód w ustawie o biegłych rewidenta3:

1 . biegłym rewidentem jest osoba wpisana do rejestru biegłych rewidentów;
2 . do rejestru biegłych rewidentów, zwanego dalej „rejestrem”, może być wpi-

sana osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
1) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności 

prawnych;
2) ma nieposzlakowaną opinię i  swoim dotychczasowym postępowaniem 

daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione prze-

stępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) ukończyła studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne stu-

dia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne i wła-
da językiem polskim w mowie i piśmie;

5) odbyła roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie UE oraz 
co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, ma-

3 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r . o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnio-
nych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz .U . 2009, nr 77, poz . 649 
z późn . zmianami), art . 5 .



Rola sprawozdawczości finansowej268

jącą na celu praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania 
zawodu, przy czym spełnienie tych warunków zostało stwierdzone przez 
Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej „Komisją”;

6) złożyła przed Komisją z wynikiem pozytywnym egzaminy dla kandyda-
tów na biegłego rewidenta z wiedzy, o której mowa w art . 9;

7) złożyła przed Komisją z wynikiem pozytywnym końcowy ustny egzamin 
dyplomowy sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie aplikacji;

8) złożyła ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewiden-
tów lub innym upoważnionym członkiem Krajowej Rady Biegłych Re-
widentów .

Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie nakłada na omawiany zawód 
również obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych for-
mach doskonalenia zawodowego . Takie rozwiązanie jest przyjęte w celu utrzymania 
wysokiego profesjonalizmu usług świadczonych przez biegłych oraz doskonalenia 
ich warsztatu badawczego . Ponadto podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych jest obowiązany dbać o  przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz 
do zachowania w tajemnicy danych, do których musi mieć dostęp, aby prawidło-
wo przeprowadzić badanie . Niezwykle ważna jest również współpraca z  jednost-
ką sporządzającą badane sprawozdanie finansowe, zobowiązaną do udostępnienia 
wszystkich niezbędnych danych . Biegły rewident może również korzystać podczas 
badania z pomocy asystentów, ale co ważne, to on jest zobowiązany do sformułowa-
nia opinii o badanym sprawozdaniu oraz ponosi za to całkowitą odpowiedzialność . 
Za  postępowanie niezgodne z  obowiązującymi normami biegłemu rewidentowi 
grożą: upomnienie, nagana, zawieszenie w czynnościach zawodowych, a nawet wy-
dalenie z samorządu biegłych rewidentów . Z kolei za wydanie opinii niezgodnej ze 
stanem faktycznym podlega on również odpowiedzialności karnej . Ściśle uregulo-
wany jest również aspekt wynagrodzenia biegłego rewidenta, które nie może być 
w najmniejszym stopniu powiązane z wynikiem przeprowadzonego badania . Usta-
wa o  rachunkowości dokładnie precyzuje również, że wyboru podmiotu upraw-
nionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego dokonuje organ 
zatwierdzający sprawozdanie finansowe danej jednostki gospodarczej .

Jak można zauważyć, przed biegłym rewidentem jest stawiany szereg wyma-
gań, które mają na celu zapewnić wysoką jakość wykonywanej przez niego pracy . 
Opinia biegłego rewidenta z  przeprowadzonego badania sprawozdania finanso-
wego jest traktowana jako swego rodzaju gwarancja rzetelności prezentowanych 
danych . Na podstawie tychże danych podejmowane są liczne i ważne decyzje eko-
nomiczne . Im bardziej rzetelna i wiernie odzwierciedlająca rzeczywistość infor-
macja, tym takie decyzje są obarczone mniejszym ryzykiem . Nawet wieloetapowy 
i wysoce sformalizowany system generowania informacji nie jest w stanie zapew-
nić obiektywności prezentowanych danych . Z  tego też powodu tak ważną rolę 
odgrywa niezależny biegły rewident, jako jednostka zewnętrzna potwierdzająca 
rzetelność danych o jednostce w sprawozdaniu finansowym .
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2. Formy rewizji finansowej (badanie sprawozdania, przegląd okresowy 
i usługi poświadczające)

Badanie sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta peł-
ni niezwykle ważną rolę w systemie informacyjnym rachunkowości . Biegły rewi-
dent jako niezależny specjalista uprawniony do wydania opinii o sprawozdaniu na 
podstawie przeprowadzonego badania stoi na straży jego rzetelności . Z  tego też 
powodu audyt zewnętrzny jest dość szczegółowo uregulowany przez4:

• ustawę z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (Dz .U . 2013, poz . 330, 
z późn . zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy;

• Krajowe Standardy Rewizji Finansowej (KSRF) − opracowane, uchwalo-
ne i opublikowane przez organ samorządu biegłych rewidentów – Krajo-
wą Radę Biegłych Rewidentów na mocy uchwały nr 1608/38/2010 KRBR 
z dnia 16 lutego 2010;

• Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF) − opracowane 
i opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finan-
sowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) Międzynarodowej Federacji Księgo-
wych (IFAC);

• ustawę z dnia 7 maja 2009 r . o biegłych rewidentach i ich samorządzie, pod-
miotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o  nad-
zorze publicznym (Dz .U ., nr 77, poz . 649 z późn . zmianami) oraz przepisy 
wykonawcze do tej ustawy .

Ponadto Polska jako kraj członkowski UE ma obowiązek stosowania uregu-
lowań prawnych ustanowionych na szczeblu wspólnoty . W  tym kontekście nie-
zwykle ważna jest harmonizacja z międzynarodowymi uregulowaniami zarówno 
w obszarze rachunkowości, jak i rewizji finansowej . Jest to tak istotne zagadnienie, 
ponieważ wysokiej jakości audyt sprawozdań finansowych stanowi warunek do 
podniesienia rangi polskiego otoczenia biznesu na arenie międzynarodowej oraz 
ułatwienia dostępu do rynków kapitałowych i inwestycji bezpośrednich5 . Zjawisko 
dostosowywania się do regulacji międzynarodowych jest w dużej mierze podyk-
towane również postępującą globalizacją . Wspomniana standaryzacja przyjmo-
wanych rozwiązań, na którą jest kładziony tak ogromny nacisk, stanowi istotny 
czynnik w kontekście ułatwienia obrotu gospodarczego .

Podstawowym zadaniem stawianym przed biegłym rewidentem jest rewizja 
finansowa, która jest niezależnym badaniem przeprowadzonym z intencją wyra-
żenia opinii na temat informacji finansowej, czyli sprawozdania finansowego do-

4 D . Krzywda, Istota, cel i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych, [w:] tejże (red .), Re-
wizja sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa 2012, s . 34 .
5 Korzyści z  rewizji finansowej: poprawa sprawozdawczości finansowej w  sektorze prywatnym 
w  Polsce, http://www .worldbank .org/pl/news/feature/2013/12/17/benefits-of-an-audit [data dostę-
pu: 20 .12 .2013] .
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tyczącego podmiotu gospodarczego6 . Rewizja finansowa jest dość szerokim poję-
ciem i dlatego też do jej zakresu należy zaliczyć7:

• przegląd sprawozdania finansowego (rocznego i półrocznego spółek noto-
wanych na GPW w Warszawie);

• usługi poświadczające wymagane przepisami prawa zastrzeżone do wyłącz-
nej kompetencji biegłego rewidenta, zwiększające wiarygodność danych 
o przedmiocie badania .

• badanie sprawozdania finansowego .
Przegląd sprawozdań finansowych zaliczany jest do grupy usług atestacyj-

nych . Usługi te dają jedynie ograniczoną pewność co do poprawności danych 
zawartych w  sprawozdaniu i  nie można ich mylić z  badaniem sprawozdania 
finansowego . W  tym obszarze działalności biegłego rewidenta ogromną rolę 
odgrywa Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 3: „Ogólne zasady przepro-
wadzania przeglądu sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finanso-
wych oraz wykonywania innych usług poświadczających” . Sprawozdanie finan-
sowe lub też skrócone sprawozdanie finansowe, które jest poddane przeglądowi 
może dotyczyć krótszego okresu niż rok obrotowy . Należy przy tym pamiętać, 
że przeprowadzenie tego typu przeglądu nie jest w  stanie zapewnić dowodów 
charakterystycznych dla badania sprawozdania finansowego . Zgodnie z  KSRF 
„celem przeglądu sprawozdania finansowego jest wyrażenie stanowiska przez 
biegłego rewidenta na podstawie przeprowadzonego przeglądu, że nie zidentyfi-
kowano niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe 
jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości 
oraz że rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytua-
cję majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki przedkładającej 
to  sprawozdanie”8 . Jak można zauważyć, omawiany przegląd sprawozdania fi-
nansowego może jedynie zagwarantować racjonalny stopień pewności, że jest 
ono pozbawione istotnych nieprawidłowości . Wynika to w  znacznej mierze 
z krótkiego czasu przeprowadzania tego typu procedury oraz z faktu, że dane za-
warte w takim sprawozdaniu mogą nie być jeszcze potwierdzone inwentaryzacją 
(jak to się dzieje przy badaniu sprawozdania finansowego) . Z przeprowadzenia 
tego typu procedury powinna być sporządzona dokumentacja robocza oraz ra-
port . W  przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, które w  ocenie 
biegłego rewidenta miałyby zaważyć na wiarygodności prezentowanych danych, 
musi być dokonana odpowiednia korekta .

6 T . Gabrusewicz, Rewizja finansowa, dokument elektroniczny: http://www .gabrusewicz .pl/uplo-
ads/rewizja_finansowa_wyklad_calosc .pdf [data dostępu: 17 .02 .2014] .
7 A . Polak, Obligatoryjne badanie sprawozdania finansowego – istota, podmioty uprawnione, pro-
cedura, rezultaty, [w:] H . Żukowska, W . Janik (red .), Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego 
a wiarygodność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s . 123 .
8 Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1, załącznik do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej 
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r ., pkt I . 7-8 .
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Kolejną formę rewizji finansowej stanowią inne usługi poświadczające . „Pod 
pojęciem innych usług poświadczających rozumie się czynności rewizji finanso-
wej o  charakterze poświadczającym (atestacyjnym), inne niż badania i  przeglą-
dy sprawozdań finansowych, świadczone między innymi na podstawie przepisów 
− Kodeks spółek handlowych, stosownych przepisów dotyczących prawa banko-
wego i  przepisów o  obrocie papierami wartościowymi, jeżeli usługi takie może 
w  myśl prawa wykonywać wyłącznie biegły rewident”9 . Wykonanie tego typu 
usługi polega przede wszystkim na sformułowaniu wniosku przez biegłego rewi-
denta . Dotyczy to zagadnień zarówno finansowych, jak również pozafinansowych 
oraz potwierdzenia czy też pomiaru konkretnego stanu rzeczy . Taki wniosek ma 
na celu zwiększenie zaufania do konkretnego obszaru danej jednostki przez za-
interesowanych użytkowników zewnętrznych . Jednak aby dana usługa biegłego 
rewidenta mogła być zaliczona do kategorii innych usług poświadczających, musi 
spełnić następujące kryteria10:

a) następuje powiązanie trzech stron, to jest:
– biegłego rewidenta wykonującego usługę badania zagadnienia w  celu 

jego oceny,
– strony odpowiedzialnej za badane zagadnienie oraz
– zamierzonego użytkownika rezultatów usługi wykonanej przez biegłego 

rewidenta;
b) zagadnienie będące przedmiotem usługi zastrzeżone jest przepisami prawa 

do wyłącznych kompetencji zawodowych biegłego rewidenta;
c) istnieją właściwe kryteria oceny zagadnienia;
d) wykonywanie usługi następuje w sposób właściwy działaniu biegłych rewi-

dentów;
e) biegły rewident formułuje wniosek (ocenę) z wykonania usługi .
Finalnym produktem przeprowadzenia procesu usług atestacyjnych przez bie-

głego rewidenta jest sprawozdanie z usługi atestacyjnej, które musi być potwierdzo-
ne uzyskaniem odpowiednich dowodów uzasadniających wnioski w nim zawarte . 
Istnieje możliwość wydania takich wniosków, jak: wniosek bez zastrzeżeń, wniosek 
z zastrzeżeniami, wniosek negatywny oraz odstąpienie od wyrażenia wniosku .

Obecnie coraz częściej od biegłych rewidentów(ze względu na ich szerokie, 
interdyscyplinarne spojrzenie, specjalizacje branżowe, ogromne doświadczenie 
analityczne) oczekuje się nie tylko weryfikacji historycznych danych, ale również 
analizy prognoz dotyczących przyszłości, wskazania szans oraz zagrożeń, które 
stoją przed organizacją11 . Można wyciągnąć z tego prosty wniosek, że wraz z ryn-

9 Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 3, załącznik do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej 
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r ., pkt IV . 24 .
10 Tamże, pkt IV . 28 .
11 Kim jest biegły rewident?, dokument elektroniczny: http://lodz .kibr .org .pl/pl/kibr/Kim-jest-bie-
gly-rewident [data dostępu: 12 .02 .2014] .
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kiem zakres usług świadczonych przez biegłych rewidentów ewoluuje . Przykła-
dem mogą być prognozowane informacje finansowe stanowiące dane dotyczące 
zdarzeń, które jeszcze nie nastąpiły lub mogą nawet nigdy nie nastąpić . Wzrost 
zapotrzebowania na tego typu usługi spowodował, że ten obszar został uregulo-
wany prawnie, a mianowicie Krajowa Rada Biegłych Rewidentów opublikowała 
komunikat dotyczący zaliczenia do czynności rewizji finansowej badania infor-
macji finansowej proforma, prognozy wyników i wyników szacunkowych . W tym 
aspekcie ważne jest również korzystanie z historycznych danych przez biegłego re-
widenta w celu ustalenia spójności pomiędzy prognozami a dotychczasową dzia-
łalnością jednostki . Z tak przeprowadzonego badania biegły rewident sporządza 
sprawozdanie, w którym zawiera wszystkie swoje spostrzeżenia i wnioski .

Oprócz omówionego zakresu usług biegłego rewidenta, przedmiotem jego 
działalności może być12:

1) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
2) doradztwo podatkowe;
3) prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
4) działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji 

finansowej i podatków;
5) wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;
6) świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających 

posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej;
7) świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także 

innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez 
biegłych rewidentów .

Jak można zauważyć, zakres możliwości wykonywanych czynności przez bie-
głego rewidenta jest ogromny . Jednak należy pamiętać, że zgodnie z regulacjami 
zawartymi w ustawie o biegłych rewidentach podstawowym przedmiotem działal-
ności biegłego rewidenta jest wykonywanie czynności rewizji finansowej .

3. Istota i metody audytu sprawozdania finansowego

Zgodnie z ustawą o rachunkowości „celem badania sprawozdania finansowe-
go jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, 
czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) ra-
chunkowości oraz czy rzetelnie i  jasno przedstawia sytuację majątkową i  finan-
sową, jak też i wynik finansowy badanej jednostki”13 . Cel badania sprawozdania 
finansowego jest tak istotny, ponieważ opinia i  raport biegłego rewidenta, czyli 

12 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r . o biegłych rewidentach…, dz . cyt ., art . 48 .
13 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt ., art . 65 .
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finalny produkt badania, są przedstawiane do wiadomości publicznej i kreują wi-
zerunek danej jednostki .

Audyt może być postrzegany jako zbędne obciążenie działalności jednostek 
gospodarczych, zarówno obciążenie organizacyjne będące skutkiem zaangażowa-
nia we współpracę z biegłym rewidentem, jak również finansowe . Jednak należy 
pamiętać o tym, że przeprowadzane badanie ma za zadanie wykrycie wszystkich 
nieprawidłowości, nie tylko wynikających z niewiedzy sporządzających dane in-
formacje, które można zaliczyć do kategorii błędów, ale również wynikających 
z prowadzenia księgowości agresywnej . Agresywna księgowość ma na celu przed-
stawienie innej niż rzeczywista sytuacji ekonomicznej jednostki poprzez świadome 
i celowe tworzenie informacji w sposób sprzeczny z przepisami . Takie zjawisko jest 
niebezpieczne dla zewnętrznych odbiorców informacji, dlatego też tak istotna jest 
rola biegłego rewidenta, który stoi na straży tworzenia informacji odzwierciedlają-
cej faktyczną sytuację danej jednostki gospodarczej . W tym momencie niezwykle 
ważną rolę odgrywa to, że biegły rewident wykonuje zawód zaufania publicznego 
i  jakość świadczonych przez niego usług ma ogromny wpływ na podejmowane 
decyzje, a w konsekwencji na poprawę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego .

W tym momencie pojawia się problem co do zakresu przeprowadzanego ba-
dania . Nie jest konieczne, a nawet możliwe przeprowadzenie badania wszystkich 
pozycji . Z drugiej jednak strony badanie tylko części pozycji wiąże się z ryzykiem, 
że zbadane sprawozdanie finansowe będzie zawierało istotne błędy . W tym przy-
padku ważne jest, aby biegły rewident trafnie określił istotność badanych zagad-
nień oraz użyteczność uzyskanych informacji w wyniku badania w porównaniu 
z kosztami przeprowadzenia takiego badania . W związku z tym przeprowadzone 
przez biegłego rewidenta badanie może być:

• badaniem pełnym (kompletnym), przeprowadzonym w przypadku zagad-
nień, które mają fundamentalne znaczenie dla badanej jednostki . Polega 
ono na dokładnym badaniu konkretnego zagadnienia: od dowodów źród-
łowych poprzez cały proces generowania informacji w rachunkowości aż po 
sprawozdanie . Jest to metoda, która daje najdokładniejsze rezultaty, ale też 
najbardziej kosztowna;

• badaniem wyrywkowym (próbkowanie), polegającym na wyborze pewnej 
określonej liczby zdarzeń i ich analizie . W tym przypadku niezwykle ważne 
jest określenie celu badania, badanej zbiorowości, ryzyka badania, dopusz-
czalnego i oczekiwanego błędu badania . Ta metoda jest stosowana w przy-
padku dużej liczby danych, które stanowią pozycje typowe, o mało różnią-
cych się wartościach . Wyniki takiego badania są uogólniane odnośnie do 
całego zbioru;

• metodą selektywną – polega na sprawdzeniu wybranych pozycji, w odróż-
nieniu od badania wyrywkowego wybór pozycji podlegających badaniu nie 
jest wybierany zgodnie z metodą próbkowania, ale w sposób celowy lub za 
pomocą doboru przypadkowego . Co więcej, wyników badania nie można 
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uogólnić odnośnie do całego zbioru . W tym przypadku ogromną rolę od-
grywa wiedza oraz subiektywizm biegłego rewidenta, co jednocześnie sta-
nowi dodatkowe ryzyko .

W  praktyce stosowane są kombinacje wszystkich metod badania . Dobór 
odpowiedniej metody do danego obszaru jest uwarunkowany specyfiką dzia-
łalności danej jednostki . Ważny w tym momencie jest również system kontroli 
wewnętrznej, który po weryfikacji przez biegłego rewidenta i pozytywnej ocenie 
może w znaczny sposób ułatwić pracę biegłemu . Po wyborze odpowiedniej meto-
dy badania biegły rewident przechodzi do określenia sposobu (procedury) bada-
nia, a więc konkretnych działań podjętych w odpowiedniej sekwencji mających 
na celu doprowadzenie do uzyskania odpowiednich dowodów badania . Uzyskanie 
wystarczających dowodów badania jest tak ważne, ponieważ są one podstawą wy-
dania opinii końcowej .

4. Etapy badania sprawozdania finansowego

Prawidłowo przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego składa się 
ze zorganizowanego ciągu czynności, który zawiera logicznie uporządkowane eta-
py badania14 . Co więcej, zakres przeprowadzanych działań powinien być dobrany 
do specyfiki danej jednostki .

Schemat 1. Struktura badania sprawozdania finansowego i hierarchia celów
Badanie sprawozdania finansowego
Cel główny –wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy 
sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz 
czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej 
jednostki .
Etapy
Cele cząstkowe – organizacja merytoryczna, techniczna i formalna badania .

Przygotowanie  
badania

Badanie wstępne Badanie właściwe Czynności końcowe 
badania

Fazy
Cele szczegółowe – dostosowane do sytuacji jednostki

Źródło: M . Stępień, Etapy badania, [w:] Rewizja sprawozdań finansowych, pod red . D . Krzywdy, SKwP, 
Warszawa 2012, s . 208 .

Jak można zauważyć na schemacie 1 ., wspomniany ciąg czynności składa się 
z  kolejnych etapów, podczas których urzeczywistniania realizowane są kolejne 

14 M . Stępień, Etapy badania, [w:] D . Krzywda (red .), Rewizja…, dz . cyt ., s . 206 .
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cele . Jednak należy przy tym pamiętać, że realizacja cząstkowych celów na pozio-
mie konkretnych etapów jest podporządkowana głównemu celowi rewizji spra-
wozdań finansowych . Takie wyodrębnienie etapów badania służy uporządkowa-
niu całego procesu badania sprawozdania finansowego . Jednym z takich etapów, 
jak można zaobserwować na powyższym schemacie, jest przygotowanie badania . 
Efektem tego etapu jest opracowanie przebiegu procesu badania sprawozdania fi-
nansowego przy uwzględnieniu poznanych uwarunkowań danej jednostki gospo-
darczej . Ważne jest też określenie poziomu ryzyka, które oznacza ryzyko wydania 
niewłaściwej opinii przez biegłego rewidenta . Zgodnie z Krajowym Standardem 
Rewizji Finansowej nr 1 ryzyko badania można podzielić na ryzyko niezależne od 
biegłego rewidenta właściwe badanej jednostce (ryzyko nieodłączne, ryzyko kon-
troli) oraz zależne od biegłego rewidenta (ryzyko przeoczenia)15 . Poza ryzykiem 
badania ważne jest również, aby  biegły rewident określił granicę, do której jest 
w stanie tolerować wykryte nieprawidłowości . Taka granica nosi nazwę poziomu 
istotności . Istotność w audycie oznacza ważność informacji w procesie podejmo-
wania decyzji ekonomicznych . Informacja jest uważana za ważną, jeśli jej pomi-
nięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje podejmowane na podstawie 
sprawozdań finansowych16 .

Dzięki czynnościom wykonywanym podczas przygotowania badania możliwe 
jest sprawne oraz efektywne przeprowadzenie badania . Celem badania wstępnego 
jest przygotowanie wiedzy i materiałów niezbędnych do procesu badania właści-
wego . Z kolei badanie właściwe ma na celu realizację podstawowego celu badania 
sprawozdania finansowego, a więc powinno pozwolić na wydanie opinii co do jego 
wiarygodności . Do wyciągnięcia tego rodzaju wniosków biegły rewident potrze-
buje nie tylko dokładnego zbadania sprawozdania finansowego, ale również ksiąg 
rachunkowych czy też systemu księgowości .

5. Dokumentacja, opinia i raport końcowy z przeprowadzonego audytu

Audyt sprawozdań finansowych, podobnie jak wszystkie inne procesy w syste-
mie informacyjnym rachunkowości, jest niezwykle sformalizowany . Dlatego też 
w tym przypadku fundamentalną rolę odgrywa dokumentacja rewizyjna, za po-
mocą której biegły rewident w zrozumiały i przejrzysty sposób utrwala wszystkie 
ustalenia z przeprowadzonego badania . Stanowią one swego rodzaju uzasadnienie 
stwierdzeń zawartych w opinii i raporcie, a więc potwierdzają one poprawność ba-
dania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta . Z tego też powodu dokumen-

15 Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1…, dz . cyt ., pkt I . 16 .
16 M . Skoczek-Spychała, Metodyczne aspekty audytu sprawozdań finansowych, [w:] W . Gabruse-
wicz (red .), Audyt…, dz . cyt ., s . 81 .
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tacja rewizyjna jest sporządzana praktycznie na każdym etapie przeprowadzonego 
badania . Znaczenie omawianej dokumentacji jest fundamentalne nie tylko dla-
tego, że dowodzi poprawności przeprowadzenia badania, ale również dlatego, że 
stanowi ona dowód miarodajności opinii i raportu .

Zgodnie z  ustawą o  rachunkowości podstawowym celem przeprowadzania 
procesu badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest wyraże-
nie jego opinii . Stanowi ona dokument zewnętrzny, ponieważ jest przekazywana 
do wiadomości publicznej . Można wręcz stwierdzić, że opinia jest swego rodzaju 
atestem poświadczającym rzetelność i prawidłowość danych zawartych w sprawo-
zdaniu17 . Ma ona tak fundamentalne znacznie dla zewnętrznych odbiorców infor-
macji generowanych przez daną jednostkę, ponieważ zawiera ona ocenę wiarygod-
ności sprawozdania finansowego, jego rzetelności i prawidłowości przedstawienia 
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego . Wydanie opinii nie jest 
łatwym zadaniem, ponieważ biegły rewident, przeprowadzając badanie, ma rów-
nież dostęp do danych, które stanowią tajemnicę handlową . W takich przypad-
kach biegły rewident jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, która 
nie jest ograniczona w czasie .

Jeżeli chodzi o zasób informacji, które powinna zawierać opinia biegłego rewi-
denta, to jest on uregulowany przez ustawę o rachunkowości, zgodnie z którą opi-
nia powinna w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie finansowe18:

1 . zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg ra-
chunkowych;

2 . zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunko-
wości;

3 . jest zgodne co do formy i  treści z  obowiązującymi jednostkę przepisami 
prawa, statutem lub umową;

4 . przedstawia rzetelnie i  jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki infor-
macje, a w odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy in-
formacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art . 49 
ust . 2 i zgodne są z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu fi-
nansowym .

Biegły rewident w zależności od zastanej sytuacji w danej jednostce gospodar-
czej może wydać różnego rodzaju opinie . Do podstawowych rodzajów opinii są 
zaliczane:

• opinia bez zastrzeżeń – podstawowym kryterium wydania takiej opinii 
jest zgodność sporządzonego sprawozdania finansowego z przyjętymi za-
sadami rachunkowości oraz polityką rachunkowości . Takie sprawozdanie 
może zawierać uchybienia, ale tylko nieistotne . Nawet fakt opinii nega-

17 S . Mendys, Produkt rewizji sprawozdań finansowych, [w:] D . Krzywda (red .), Rewizja…, dz . cyt ., 
s . 19 .
18 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości…, dz . cyt., art . 65 ust . 2 .



Rewizja finansowa jako instrument poprawy wiarygodności 277

tywnej w latach ubiegłych nie stanowi przeszkody w wydaniu opinii bez 
zastrzeżeń, w przypadku, gdy wszystkie niedociągnięcia zostały usunięte 
przez jednostkę;

• opinia bez zastrzeżeń z dodatkowym objaśnieniem – taka opinia zawiera 
dodatkowe objaśnienia, przykładowo do wydarzeń, które mogą mieć miej-
sce w przyszłości i w znaczny sposób mogą wpłynąć na sytuację danej jed-
nostki, ale nie muszą (np . toczący się proces);

• opinia z zastrzeżeniami – przyczynami takiej opinii mogą być: ograniczenie 
zakresu badania, wątpliwości biegłego co do zdolności do kontynuacji dzia-
łalności, niezgodność sprawozdania z obowiązującymi przepisami;

• opinia negatywna − w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe jest nie-
zgodne ze stanem faktycznym, a  prezentowane informacje w  znacznym 
stopniu zniekształcają rzeczywistą sytuację danej jednostki i  istnieje re-
alne zagrożenie wprowadzenia w  błąd odbiorców sprawozdania, w  tym 
inwestorów;

• odmowa wyrażenia opinii – gdy biegły rewident nie ma dostępu do nie-
zbędnych informacji podczas badania i  nie jest w  stanie zastosować nie-
zbędnych procedur badania .

Mówiąc o opinii biegłego rewidenta, nie sposób nie wspomnieć również o ra-
porcie, który znacznie uzupełnia i  poszerza stwierdzenia zawarte w  opinii . Co 
ważne, te dwa dokumenty powinny być ze sobą zgodne .

6. Badanie sprawozdania finansowego a wiarygodność  
prezentowanych informacji

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe powinno być zgodne 
z obowiązującymi normami prawnymi oraz sporządzone na podstawie ksiąg ra-
chunkowych prowadzonych zgodnie z  obowiązującymi standardami i  zasadami 
rachunkowości . Jednak istnienie takich wymogów i  jedynie zapewnienia jedno-
stek gospodarczych, że prezentują rzetelne informacje, nie są wystarczające . Nawet 
wieloetapowy i ściśle sformalizowany proces powstawania informacji nie jest w sta-
nie zapewnić jej rzetelności . Również fakt, że na każdym z etapów generowania 
informacji w rachunkowości są one dokładnie weryfikowane i kontrolowane pod 
względem ich poprawności, nie jest w stanie zapewnić, że wiernie odzwierciedlają 
rzeczywistość . Ten wieloetapowy system kontroli informacji byłby niepełny bez 
badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta . Dzieje się tak, po-
nieważ biegły rewident jako zewnętrzny, niezależny podmiot daje gwarancję rze-
telności prezentowanych danych . Biegły rewident dzięki swoim kompetencjom, 
a przede wszystkim niezależności buduje zaufanie użytkowników zewnętrznych 
informacji prezentowanych przez kierownictwo danej jednostki . Audyt jest usyste-



Rola sprawozdawczości finansowej278

matyzowanym i zorganizowanym, profesjonalnym badaniem przez niezależnych 
specjalistów zewnętrznych z dziedziny rachunkowości sprawozdań finansowych 
przedsiębiorstw oraz ksiąg rachunkowych, na których podstawie sprawozdania 
te zostały sporządzone, wraz z wydaniem opinii z przeprowadzonego badania19 . 
To dzięki badaniu sprawozdań finansowych przez niezależny organ zewnętrzny 
wykrywane są słabe strony systemu rachunkowości oraz wewnętrznych procedur 
kontrolnych, a następnie usuwane . Istoty audytu w systemie informacyjnym ra-
chunkowości dowodzi fakt, że zagadnienie badania sprawozdań finansowych zo-
stało uregulowane ustawą o rachunkowości . Z drugiej jednak strony należy pamię-
tać, że biegły rewident ujawnia jedynie błędy o istotnym znaczeniu co do oceny 
jakości sprawozdania . Biegły rewident w  ten sposób znacznie przyczynia się do 
doskonalenia systemu rachunkowości, a audyt stanowi swego rodzaju gwarancję, 
że sprawozdanie finansowe jest sporządzone prawidłowo i rzetelnie odzwierciedla 
sytuację jednostki gospodarczej20 . Dzięki temu podejmowane na jego podstawie 
decyzje są obarczone znacznie mniejszym ryzykiem .

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości od 1 stycznia 2009 roku 
znacznie rozszerzono podstawowy cel badania sprawozdania finansowego przez 
biegłego rewidenta . Biegły rewident ma obowiązek przede wszystkim zbadać, czy 
sprawozdanie finansowe jest  zgodne z  zastosowanymi zasadami (polityką) ra-
chunkowości, jak również czy rzetelnie i  jasno przedstawia sytuację majątkową 
i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki21 . Jak można zauważyć, wpro-
wadzone zmiany kładą nacisk na politykę rachunkowości oraz  zgodność spra-
wozdania finansowego z założeniami przyjętymi w omawianej polityce . Badanie 
polityki rachunkowości jest zaliczane do początkowego etapu badania sprawozda-
nia finansowego przez biegłego rewidenta, a mianowicie przygotowania badania . 
Jednak nie należy zapominać, że biegły rewident dokonuje weryfikacji polityki 
rachunkowości podczas całego procesu badania sprawozdania . W  tym aspekcie 
niezwykle ważne jest wnikliwe rozpoznanie wybranych przez jednostkę zasad 
rachunkowości, stwierdzenie ich zgodności z  prawem bilansowym, jak również 
zweryfikowanie czy podmiot stosuje się w  sposób ciągły do wybranych zasad22 . 
Badanie polityki rachunkowości przez biegłego rewidenta jest tak istotne, ponie-
waż stanowi ona swego rodzaju fundament systemu informacyjnego jednostki go-
spodarczej . Ponadto jest ona niezbędna do prawidłowej interpretacji wszystkich 
danych zawartych w sprawozdaniu finansowym .

19 W . Gabrusewicz, Istota i rola audytu sprawozdań finansowych, [w:] tegoż (red .), Audyt…, dz . cyt ., 
s . 15 .
20 Tamże, s . 14, 23 .
21 Ustawa z dnia 18 marca 2008 r . o zmianie ustawy o rachunkowości ( Dz .U . 2008, nr 63, poz . 393), 
art . 65 .
22 K . Stępień, Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta, [w:] H . Żukow-
ska, B . Sawicka (red .), Zawartość informacyjna polityki rachunkowości, Wydawnictwo KUL, Lublin 
2012, s . 176 .
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Należy także pamiętać, że opinia biegłego rewidenta, w przypadku jednostek 
objętych obligatoryjnym badaniem sprawozdań finansowych, jest warunkiem 
zatwierdzenia sprawozdania oraz podziału zysku . Kolejnym niezwykle ważnym 
aspektem jest fakt, że przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego przy-
czynia się do poprawy systemu rachunkowości w danej jednostce . Dzieje się tak, 
ponieważ biegły rewident, napotykając jakiekolwiek uchybienia, proponuje jedno-
cześnie możliwość ich naprawienia . Jak można zauważyć, przeprowadzone badanie 
ma znaczenie nie tylko dla odbiorców zewnętrznych informacji zawartych w spra-
wozdaniu finansowym, ale również dla jednostki, której sprawozdanie jest badane .

Zakończenie

Z  powodu rosnącej złożoności zdarzeń i  transakcji, które stanowią przed-
miot opisu w rachunkowości, coraz trudniejsza jest do osiągnięcia wiarygodność 
prezentowanych informacji finansowych . Dlatego też poświadczenie biegłego re-
widenta wysokiej jakości prezentowanych informacji jest obecnie niezbędne do 
podejmowania ważnych decyzji przez interesariuszy, a w szczególności zewnętrz-
nych odbiorców informacji . Bez wątpienia można stwierdzić, że wiarygodność 
informacji prezentowanych w sprawozdaniu jest zagadnieniem fundamentalnym 
dla interesariuszy . Dobrym przykładem w  tym przypadku są spółki ubiegające 
się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w przypadku których 
badanie sprawozdania finansowego, zamieszczonego w  prospekcie emisyjnym, 
jest podstawowym wymogiem . Wymóg ten wynika z ochrony inwestorów, którzy 
dzięki takiemu badaniu mogą mieć pewność o rzetelności i wiarygodności danych 
prezentowanych w sprawozdaniu finansowym .

Należy pamiętać, że opinia biegłego rewidenta bez zastrzeżeń znacznie zwięk-
sza wiarygodność danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, ale nigdy 
nie może dać absolutnej pewności . Wynika to z faktu, że badanie często jest prze-
prowadzane wyrywkowo i na podstawie osądu osoby badającej . Jednak w tym mo-
mencie należy zauważyć, że skuteczność audytu zewnętrznego zależy nie tylko od 
biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, jego wiedzy, umiejętności i do-
świadczenia, ale również od samych klientów oraz uwarunkowań zewnętrznych . 
Jednak nie zmienia to faktu, że opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego znacznie zwiększa jakość prezentowanej informacji oraz podnosi sto-
pień zaufania do procesów, które zachodzą na rynku kapitałowym . Taka zaopinio-
wana informacja jest podstawą do określenia rynkowej wartości firmy, co z kolei 
warunkuje podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych23 .

23 S . Mendys, Produkt rewizji sprawozdań finansowych, [w:] D . Krzywda (red .), Rewizja…, dz . cyt ., 
s . 78 .
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Ważność wiarygodności w stosunkach ekonomicznych polega na tym, iż jako 
istotny element każdego podmiotu warunkuje ona charakter jego stosunków w re-
lacjach z otoczeniem24 . Można wręcz stwierdzić, że prowadzenie działalności go-
spodarczej bez odpowiedniej wiarygodności jest niemożliwe . Taką wizytówką, na 
której podstawie ocenia się wiarygodność danej jednostki gospodarczej, jest spra-
wozdanie finansowe . Na wiarygodność sprawozdania mają wpływ takie czynniki, 
jak: rzetelne sporządzanie ksiąg rachunkowych oraz obiektywne badanie sprawo-
zdania przez biegłego rewidenta . To on, wykonując zawód zaufania publicznego, 
ujawnia wykryte fałszerstwa oraz ocenia sytuację finansową badanego podmiotu . 
Sprawozdanie finansowe stanowi środek komunikowania się z  otoczeniem . Na 
podstawie takich danych przedsiębiorstwa są oceniane i  pozycjonowane przez 
otoczenie . Gwarantem wiarygodnych informacji w sprawozdaniu finansowym jest 
rzetelna rachunkowość, a  swego rodzaju potwierdzeniem tej wiarygodności jest 
obiektywna opinia biegłego rewidenta . Co więcej, wiarygodność prezentowanych 
informacji jest niezwykle istotna w perspektywie postępującej globalizacji i maso-
wości zawieranych transakcji, w których wyniku ryzyko prowadzonej działalności 
gospodarczej istotnie wzrasta .

Zapotrzebowanie na rzetelne informacje jest tym większe, im bardziej jest 
rozwinięta gospodarka rynkowa . Szczególne znaczenie ma to dla akcjonariuszy, 
którzy chcą mieć pewność co do firmy, w której lokują swój kapitał i muszą zaufać 
informacjom publikowanym przez zarząd . Podobnie jest w przypadku relacji pod-
miotów gospodarczych z kredytodawcami, którzy są skłonni podejmować ryzyko 
tylko o określonej wielkości . Potrzebują oni wiarygodnych informacji, aby ocenić 
zdolność kredytową takiego podmiotu . Kolejną grupą są  dostawcy, którzy chcą 
mieć pewność, że sytuacja finansowa kontrahenta pozwoli na terminowe regulo-
wanie zobowiązań wobec niego . Bez wątpienia można stwierdzić, że uwiarygod-
nienie informacji przez biegłego rewidenta wpływa na poprawę bezpieczeństwa 
obrotu gospodarczego, to z  kolei powoduje podejmowanie śmielszych decyzji, 
a w konsekwencji rozwój gospodarczy .

Podsumowując, fundamentalne znaczenie audytu w gospodarce rynkowej jest 
bezdyskusyjne . Odbiorcy zewnętrzni traktują opinię biegłego rewidenta jako wy-
raz bezpieczeństwa w kontekście zawierania kontaktów handlowych z daną jed-
nostką gospodarczą oraz czynnik, który minimalizuje ryzyko . Nie można przy tym 
audytu sprowadzać jedynie do  funkcji kontrolnej . Należy również pamiętać, że 
pełni on szereg innych ważnych funkcji, takich jak: edukacyjna, motywacyjna oraz 
doradcza .

24 J .  Komorowski, Wiarygodność przedsiębiorstwa – istota, odmiany i  metody zarządzania, [w:] 
H . Żukowska, W . Janik (red .), Audyt…, dz . cyt ., s . 129 .
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Rozdział 21.

Komitet audytu jako kluczowe ogniwo  
w zapewnieniu wiarygodnej sprawozdawczości  finansowej 

 spółek publicznych*

Wstęp

System finansowy każdego kraju, jako jeden z kluczowych elementów gospo-
darki, bezsprzecznie musi cechować się stabilnością . Jest ona niezbędna do opty-
malnego alokowania zasobów oraz zbudowania wzajemnego zaufania uczestników 
rynku finansowego, który nie jest niestety doskonały . Koniecznym warunkiem 
zapewnienia stabilnego systemu finansowego jest istnienie wiarygodnej sprawo-
zdawczości finansowej .

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie roli komitetów audytu w sy-
stemie przygotowania rzetelnych danych sprawozdawczych . W  pierwszej części 
opracowania autorka przedstawiła aktualne podstawy prawne funkcjonowania ko-
mitetów audytu w Polsce . Kolejna część opracowania poświęcona została prezen-
tacji zadań komitetów audytu i roli, którą sprawują one w procesie sprawozdaw-
czości zewnętrznej spółek publicznych . Autorka przedstawiła ponadto diagnozę 
wybranych aspektów obecności komitetów audytu na polskim rynku finansowym . 
Opracowanie kończy część opisująca nowe regulacje, które dotyczyć będą funkcjo-
nowania komitetów audytu od 1 stycznia 2016 roku .

1. Komitety audytu – prawne podstawy funkcjonowania w Polsce

Podmioty obecne na rynku finansowym określane są pojęciem jednostek zain-
teresowania publicznego (JZP) . Katalog podmiotów zaliczanych do kategorii JZP 
został zdefiniowany w ustawie z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach 
i  ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finanso-

* Mgr Joanna Żukowska-Kalita, biegły rewident, Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgo-
wych Sp . z o .o . Grupa Finans-Servis w Lublinie, j .kalita@doradca .lublin .pl .



Rola sprawozdawczości finansowej284

wych oraz o nadzorze publicznym (Dz .U . 2009, nr 77, poz . 649 z późn . zmianami) . 
W myśl przywołanej ustawy JZP to1:

1 . mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitenci papierów 
wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa 
UE, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego;

2 . banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagra-
nicznych;

3 . spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
4 . zakłady ubezpieczeń i główne oddziały zakładów ubezpieczeń oraz zakłady 

reasekuracji;
5 . krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały unijnych instytucji 

pieniądza elektronicznego i  oddziały zagranicznych instytucji pieniądza 
elektronicznego;

6 . otwarte fundusze emerytalne oraz powszechne towarzystwa emerytalne;
7 . fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne ot-

warte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte, których publiczne certyfikaty 
inwestycyjne nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

8 . podmioty prowadzące działalność maklerską z  wyłączeniem podmiotów 
prowadzących działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazy-
wania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych albo w zakresie 
doradztwa inwestycyjnego .

Mając na uwadze konieczność zapewnienia najwyższej jakości informacji fi-
nansowych przekazywanych uczestnikom rynku kapitałowego (inwestorzy), JZP 
zobowiązane zostały przepisami powyższej ustawy do ukonstytuowania organów 
odpowiedzialnych za zapewnienie odpowiedniej jakości sprawozdawczości finan-
sowej tzw . komitetów audytu . W JZP, w których rada nadzorcza składa się nie wię-
cej niż z  5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie 
nadzorczej . Do zadań komitetu audytu należą w szczególności:

• monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
• monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu we-

wnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
• monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
• monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych .
Rekomendacja powołania komitetów audytu pojawiła się po raz pierwszy 

w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych” wydanych przez Giełdę Papie-
rów Wartościowych (GPW) .

1 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r . o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnio-
nych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz .U . 2009, nr 77, poz . 649 
z późn . zmianami), art . 2 pkt 4 .
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W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi funkcjonowania komitetu 
audytu w JZP na mocy ustawy o biegłych rewidentach z 2009 roku Urząd Komisji 
Nadzoru Finansowego wydał rekomendacje dotyczące funkcjonowania komitetu 
audytu w podmiotach nadzorowanych2 .

Według Komisji Nadzoru Finansowego komitet audytu powinien być powo-
łany w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 maja 2009 r . 
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, czyli do 6 grudnia 2009 r . 
(art . 117 ustawy) . Po tym dniu wszystkie JZP mają obowiązek powołać komitety 
audytu, a te, które rozpoczynają działalność, muszą utworzyć komitet w momen-
cie rozpoczęcia działalności .

Komisja Nadzoru Finansowego doprecyzowała obowiązki komitetów audytu 
w jednostkach nadzoru publicznego3 .

Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej zdaniem KNF to:
1 . monitorowanie rzetelności informacji finansowych poprzez dokonywa-

nie przeglądu zmian zasad rachunkowości, zgodności stosowanych zasad 
z obowiązującymi przepisami, kryteriów konsolidacji sprawozdań finanso-
wych spółki w grupie oraz wydawanie opinii w przypadku zamierzonych 
zmian istotnych zasad rachunkowości i zasad prezentacji okresowych spra-
wozdań finansowych przyjętych przez jednostkę i jej grupę (w tym kryteria 
konsolidacji sprawozdań finansowych w grupie);

2 . analizowanie metod stosowanych przy rozliczaniu znaczących, nietypowych 
transakcji, kiedy istnieje kilka sposobów ich ujęcia księgowego z  punktu 
widzenia prawidłowości odzwierciedlenia ich treści ekonomicznej . W tym 
zakresie należy zwrócić szczególną uwagę na istnienie i uzasadnienie dzia-
łalności prowadzonej przez jednostkę w  placówkach zagranicznych i/lub 
„spółkach specjalnego przeznaczenia”;

3 . zobowiązanie zarządu do zidentyfikowania i  sporządzenia listy „krytycz-
nych zasad rachunkowości” zawierającej zastosowane metody wyceny, roz-
liczania transakcji i możliwość stosowania alternatywnych metod wraz z ich 
wynikami w celu porównawczym lub wyeliminowania przypadków „agre-
sywnej księgowości”;

4 . przegląd systemu rachunkowości zarządczej;
5 . zobowiązanie zarządu do przeprowadzenia analizy zasobów kadrowych 

w dziale finansowym i księgowości, szczególnie w zakresie kluczowych pra-
cowników zajmujących się sprawozdawczością finansową;

2 Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowe-
go, Warszawa 2010, s . 1-19 .
3 Tamże, s . 7-8 .
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6 . ocena procesu komunikacji informacji finansowych, w tym prognoz i infor-
macji bieżących kierowanych do mediów, analityków, inwestorów i instytu-
cji nadzoru;

7 . kontrolowanie terminowości poszczególnych etapów procesu sprawozdaw-
czości finansowej (w szczególności w przypadku grup kapitałowych z dużą 
liczbą jednostek powiązanych);

8 . monitoring oraz upewnianie się o prawidłowym nadzorze w przypadku zle-
cenia innemu podmiotowi prowadzenia ksiąg rachunkowych;

9 . weryfikacja wyników oceny sprawozdawczości finansowej oraz kluczowych 
procedur kontrolnych przeprowadzonej przez kadrę zarządzającą oraz pro-
ponowanych działań naprawczych;

10 . monitorowanie istotnych zmian w  procesie sprawozdawczości finansowej 
mogących wpłynąć na jego stabilność lub zdolność jednostki do przygoto-
wania wiarygodnych sprawozdań finansowych na czas, tj . zmiany na klu-
czowych stanowiskach w  dziale finansów i  księgowości, projekty IT oraz 
projekty reorganizacyjne .

Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrz-
nego oraz zarządzania ryzykiem według Komisji Nadzoru Finansowego to działa-
nia wymienione poniżej:4

1 . nadzór nad skutecznością systemów kontroli wewnętrznej;
2 . zatwierdzanie zaproponowanego planu audytów na kolejny rok;
3 . uzyskiwanie od kadry zarządzającej, niezależnego audytora, działu audytu 

wewnętrznego oraz kierownictwa działu finansowego szczegółowych infor-
macji w zakresie środowiska kontroli, oceny ryzyka, czynności kontrolnych, 
komunikacji, monitoringu;

4 . dokonywanie przeglądu wyników działania systemu kontroli wewnętrznej, 
audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem uwag i rekomendacji niezależne-
go audytora;

5 . weryfikacja adekwatności i  efektywności systemu kontroli wewnętrznej 
podmiotu przy udziale biegłego rewidenta, audytora wewnętrznego, pra-
cowników działu finansowego i księgowości lub podmiotów zewnętrznych; 
proponowanie ulepszeń procedur w  zakresie kontroli wewnętrznej lub 
wskazanie obszarów, które wymagają bardziej szczegółowej kontroli; zwró-
cenie szczególnej uwagi na kontrolę wewnętrzną: dokonywanych płatności, 
przeprowadzanych transakcji bądź przestrzegania obowiązujących proce-
dur, które mogą być nielegalne lub niepoprawne;

6 . systematyczne otrzymywanie na każdym spotkaniu podsumowania ustaleń 
dokonanych podczas audytów wewnętrznych oraz informacji dotyczących 
działań podejmowanych w celu realizacji wydanych rekomendacji, upew-

4 Tamże, s . 9-12 .
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nienie się co do wprowadzenia w  życie rekomendacji i  terminowości ich 
wdrożenia, otrzymywanie raportu z  postępów w  realizacji zaproponowa-
nego planu audytu wewnętrznego z wyjaśnieniem ewentualnych odstępstw 
w realizacji oryginalnego planu;

7 . wspieranie audytu wewnętrznego w  sytuacjach zidentyfikowania niepra-
widłowości i niemożliwości otrzymania odpowiednich wyjaśnień od działu 
finansowego lub księgowości;

8 . okresowa ocena funkcji audytu wewnętrznego jednostki z uwzględnieniem 
jej niezależności i znaczenia/istotności jej raportów;

9 . analiza ewentualnych odstępstw od ustalonego planu audytu oraz analiza 
propozycji dotyczących usprawnienia procesu audytu;

10 . zobowiązanie kadry zarządzającej do udokumentowania przebiegu proce-
su sprawozdawczości finansowej oraz określenia i oceny kluczowych pro-
cedur kontrolnych, zapewniających, iż sprawozdania finansowe oraz ra-
porty zarządcze i finansowe, w tym budżety i prognozy, są rzetelne i wolne 
od istotnych błędów; ocena procedur kontrolnych powinna uwzględniać 
w szczególności aspekty właściwego podziału obowiązków oraz aspekt ade-
kwatności, skuteczności i bezpieczeństwa systemu(ów) wspierających pro-
cesy finansowo-księgowe;

11 . weryfikacja wyników oceny procesów finansowo-księgowych oraz kluczo-
wych procedur kontrolnych przeprowadzonej przez kadrę zarządzającą 
oraz proponowanych działań naprawczych;

12 . monitorowanie istotnych zmian w procesach finansowo-księgowych mogą-
cych wpłynąć na ich stabilność lub zdolność jednostki do przygotowania 
wiarygodnych sprawozdań finansowych w terminie;

13 . monitoring oraz nadzór dotyczący outsourcingu procesów zewnętrznych 
(np . outsourcing audytu wewnętrznego, IT);

14 . zapewnienie dyrektorowi audytu wewnętrznego swobodnego dostępu do 
komitetu audytu, w tym przynajmniej raz w roku odbycie spotkania z dy-
rektorem audytu wewnętrznego na zamkniętym posiedzeniu bez udziału 
zarządu;

15 . akceptacja kandydata na stanowisko dyrektora audytu wewnętrznego oraz 
wysokości jego wynagrodzenia, uzależnienie zwolnienia dyrektora audytu 
wewnętrznego od zatwierdzania tej decyzji przez komitet audytu;

16 . zapewnienie niezależności działu audytu wewnętrznego; jednym z kluczo-
wych czynników niezależności działu audytu wewnętrznego jest właściwe 
umiejscowienie w  strukturze organizacyjnej;dział audytu wewnętrznego 
powinien raportować bezpośrednio komitetowi audytu; pod względem or-
ganizacyjnym audyt wewnętrzny powinien podlegać prezesowi zarządu;

17 . zapewnienie, iż dział audytu wewnętrznego działa zgodnie z  powszechnie 
przyjętymi i obowiązującymi standardami audytu wewnętrznego pod wzglę-
dem kwalifikacji, niezależności, organizacji i jakości pracy oraz zasobów;
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18 . nadzór nad sporządzaniem mapowania ryzyka przez zarząd;
19 . otrzymywanie od kadry zarządzającej informacji o zwiększonej ekspozycji 

na dane ryzyko, informacji o sposobie identyfikacji i monitorowania ryzy-
ka, dokonywanie oceny kroków, które podjęła kadra zarządzająca w  celu 
zmniejszenia tego ryzyka .

Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej przez komitet audy-
tu to5:

1 . odbywanie spotkań z biegłym rewidentem i zarządzającym finansami jed-
nostki w celu dokonania przeglądu proponowanego zakresu audytu na bie-
żący rok, jak również stosowanych procedur audytu;

2 . zapewnienie audytorowi wewnętrznemu i biegłemu rewidentowi możliwo-
ści odbycia spotkania z członkami komitetu audytu bez obecności członków 
kadry zarządzającej . Podczas spotkania powinna zostać omówiona kwestia 
dokonanej przez biegłego rewidenta oceny sytuacji majątkowej, finansowej 
i  stosowanych zasad rachunkowości, personelu dokonującego audytu we-
wnętrznego, kadry zarządzającej, jak również przebiegu współpracy biegłe-
go rewidenta z pracownikami badanej jednostki w trakcie przeprowadzane-
go audytu;

3 . prowadzenie przeglądu skuteczności procesu rewizji finansowej i monito-
rowanie reakcji kadry zarządzającej na zalecenia przedstawione przez bie-
głych rewidentów w liście do zarządu;

4 . badanie kwestii będących powodem rezygnacji z usług podmiotu upraw-
nionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta);

5 . zapewnienie możliwości komunikacji pomiędzy biegłym rewidentem, au-
dytorem wewnętrznym i radą nadzorczą (przygotowanie listy kontaktowej);

6 . analizowanie uwag/zastrzeżeń przekazanych kadrze zarządzającej przez 
biegłego rewidenta, które nie zostały uwzględnione/poprawione;

7 . nadzorowanie obszarów wskazanych przez biegłego rewidenta podczas ba-
dania jako szczególnie narażone na ryzyko;

8 . omawianie z biegłym rewidentem wszystkich kwestii związanych z ujmo-
waniem w  księgach ujawnień i  prezentacji w  sprawozdaniu finansowym 
nietypowych zdarzeń gospodarczych, szczególnie w przypadkach odmien-
nych stanowisk kadry zarządzającej i biegłego rewidenta;

9 . omawianie z  biegłym rewidentem wszystkich napotkanych trudności ze 
strony kadry zarządzającej podczas wykonywania audytu .

Monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych to:6

5 Tamże, s . 12-14 .
6 Tamże, s . 15-17 .
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1 . rekomendowanie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przepro-
wadzenia czynności rewizji finansowej jednostki, z uwzględnieniem m .in . 
wymogu niezależności i  bezstronności biegłego rewidenta w  rozumieniu 
art . 56 ust . 3 ustawy;

2 . akceptowanie wszystkich audytowych oraz nieaudytowych (tj . doradztwo 
podatkowe, księgowe) usług świadczonych przez podmioty uprawnione do 
badania sprawozdań finansowych oraz inne jednostki .

2. Aktualny stan prawny w zakresie funkcjonowania komitetów audytu

Polskie komitety audytu po 5 latach funkcjonowania mają jeszcze dystans do 
pokonania wobec tych funkcjonujących na innych rynkach europejskich . 90% 
firm z WIG30 ma komitety audytu, ale w przypadku WIG50 jest to już tylko 70% . 
Tymczasem w DAX30 komitety są w 97% spółek, we francuskim CAC40 − 93%, 
FTSE100 − 100% . Podobnie sytuacja wygląda w  Stanach Zjednoczonych, gdzie 
wszystkie spółki publiczne mają komitety audytu . Polska, w porównaniu z niektó-
rymi państwami europejskimi, ma do nadrobienia zaległości dotyczące składów 
komitetów audytu . Tylko 48% spółek WIG30 posiadających komitety audytu ma 
w składzie komitetu co najmniej jedną osobę z doświadczeniem w roli dyrektora 
finansowego .

Tylko 56% spółek WIG30 posiada członków komitetów audytu, którzy de-
klarują kompetencje związane z  rachunkowością lub audytem (w  tym także 
pełnieniem funkcji dyrektora finansowego w przeszłości), w porównaniu z 99% 
FTSE100 . Tymczasem ustawowe zadania komitetów audytu w  Polsce obejmują 
monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz 
zarządzania ryzykiem, rewizji finansowej oraz niezależności biegłego rewidenta 
i podmiotu badającego sprawozdanie finansowe spółki7 .

Według stanu na 17 .09 .2015 roku 25% instytucji finansowych objętych nad-
zorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nie wdrożyło wytycznych dotyczą-
cych ładu korporacyjnego, obowiązujących od 1 .01 .2015 roku8, wynika z bada-
nia przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte . W odróżnieniu od innych 
obowiązujących polskie spółki kodeksów dobrych praktyk zasady KNF nie są 

7 Raport „5 lat Komitetów Audytu w Polsce . Faza dojrzałości czy ciągłego rozwoju”, Warszawa 
2014; http://www .ey .media .pl/pr/289802/polskie-komitety-audytu-po-5-latach-maja-jeszcze-dy-
stans-do-pokonania-wobec-tych-funkcjonujacych-na-innych-rynkach-europejskich [data dostę-
pu: 12 .10 .2015] .
8 Uchwała nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie wyda-
nia „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, Dziennik Urzędowy Komisji Nadzo-
ru Finansowego z 30 października 2014 roku, poz . 17 .
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oddolną inicjatywą rynku, lecz zostały przyjęte przez instytucję nadzoru i znacz-
nie bardziej przypominają regulację prawną niż typowy kodeks dobrych praktyk . 
O fakcie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego instytucje powinny poinformować 
na swoich stronach internetowych . Część z nich nie wywiązała się z  tego obo-
wiązku mimo zapowiedzi KNF, że stosowanie zasad będzie brane pod uwagę przy 
wystawianiu oceny BION (system nadzoru opartego na analizie ryzyka) . Jej obni-
żenie może skutkować ograniczeniem możliwości wypłaty dywidendy oraz nasi-
leniem i rozszerzeniem zakresu czynności kontrolnych ze strony Komisji . Ocena 
BION jest przyznawana corocznie przez KNF nadzorowanym przez Komisję in-
stytucjom finansowym . Skala oceny jest od 1 (najwyższa) do 5 (najniższa) . Oce-
ny BION nie są upubliczniane, ale można zakładać, że oceny skrajne, czyli 1 i 5, 
nie występują w ogóle lub występują bardzo rzadko . Większość ocen mieści się 
w  przedziale 3,5-2,5, a  już ocena w  pobliżu 3,5 może wpływać na zgodę KNF 
dotyczącą dywidendy, którą chce wypłacić dana instytucja . Brak wdrożenia zasad 
ładu korporacyjnego może obniżyć ocenę BION poniżej poziomu 3,5, a  to już 
może mieć bezpośredni wpływ na wielkość dywidendy za dany rok . Niektóre in-
stytucje chyba nie zauważyły dokumentu KNF z lipca 2014 roku, który wprowa-
dził zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych . Kontrola w tym 
zakresie należy do KNF, pierwsza ocena stosowania zasad może być dokonana 
w 2016 roku i obejmie 2015 rok9 .

Z  badania Deloitte wynika, że najwyższym poziomem wdrożenia mogą się 
pochwalić towarzystwa funduszy inwestycyjnych, banki i domy maklerskie, a naj-
niższym firmy ubezpieczeniowe . Najczęściej nowe wytyczne przyjmowały spółki, 
których głównym udziałowcem jest Skarb Państwa (92% stosowanie zasad dekla-
ruje też 72% spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych i 68% 
spółek w innej formie własności .

Przy stosowaniu zasad ładu korporacyjnego spółki mogą stosować regu-
łę „zastosuj lub wyjaśnij” . Wyłączenie wybranych paragrafów jest dopuszczalne 
pod warunkiem, że spółka wyjaśni, dlaczego odstępuje od ich stosowania . Delo-
itte wskazuje, że zdecydowana większość badanych wyłącza ze stosowania część 
zasad . Wśród najczęściej wyłączanych zasad są punkty dotyczące zapewnienia 
możliwości elektronicznego aktywnego udziału w walnym zgromadzeniu, zapew-
nienia udziału niezależnych członków w składzie rady nadzorczej, prowadzenia 
posiedzeń rady nadzorczej w języku polskim oraz polityki wynagradzania organu 
nadzorującego, zarządzającego oraz osób pełniących kluczowe funkcje w spółce . 
W opinii ekspertów Deloitte zasady ładu korporacyjnego pozytywnie wpłyną na 
kulturę korporacyjną w Polsce, ale nadal sprawiają one firmom wiele trudności, 
a ich wdrożenie może się okazać wieloetapowym i długotrwałym procesem10 .

9 Portal Bankier: http://www .bankier .pl/wiadomosc/Deloitte-25-proc-instytucji-finansowych-
-nie-wdrozylo-zasad-ladu-korporacyjnego-3409938 .html [data dostępu: 14 .10 .2015] .
10 Tamże .
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3. Regulacje dotyczące zasad funkcjonowania komitetów audytu od 2016 roku

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Giełda) w dniu 13 paź-
dziernika 2015 roku podjęła uchwałę w  sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad 
ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 
2016”, które weszły w  życie 1 stycznia 2016 roku . Zmiany w  zbiorze „Dobrych 
praktyk” mają na celu dalszą poprawę jakości spółek giełdowych w zakresie stan-
dardów ładu korporacyjnego11 .

Przyjęty zbiór „Dobrych praktyk 2016” jest wynikiem pracy ekspertów repre-
zentujących różne grupy uczestników rynku kapitałowego, wchodzących w skład 
Komitetu Konsultacyjnego GPW ds . ładu korporacyjnego . Do prac w Komitecie 
zostały zaproszone następujące instytucje: KNF, Stowarzyszenie Inwestorów In-
dywidualnych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Gospodarcza To-
warzystw Emerytalnych, Polski Instytut Dyrektorów . Projekt dokumentu został 
poddany publicznym konsultacjom, w których wzięli udział m .in . przedstawicie-
le emitentów i  inwestorów giełdowych . Odpowiadając na uwagi zgłaszane przez 
adresatów „Dobrych praktyk 2016”, w nowym dokumencie doprecyzowano treść 
wielu dotychczasowych zasad i zwiększono wymogi w zakresie wybranych zagad-
nień, kluczowych z punktu widzenia corporate governance . Jednocześnie starano 
się uwzględniać zasadę adekwatności, dostosowując konkretne zasady do moż-
liwości wdrożenia ich przez spółki różnej wartości . W dokumencie pojawiły się 
także kwestie dotychczas nieobjęte zasadami ładu korporacyjnego . Wszystkie 
zmiany w „Dobrych praktykach” zostały przeprowadzone w sposób zapewniający 
kontynuację zagadnień ujętych w poprzedniej wersji zbioru . Dla przejrzystości do-
kumentu oraz zaakcentowania najistotniejszych zagadnień dokonano nowego po-
działu tematycznego zbioru . Przyjęto także nową systematykę dokumentu zgodną 
z  zaleceniem Komisji Europejskiej . Wraz z wejściem w życie „Dobrych praktyk 
2016” giełda będzie monitorować sposób wypełniania przez emitentów regulacji 
dotyczących zasad ładu korporacyjnego, przywiązując szczególną wagę do weryfi-
kacji jakości wyjaśnień publikowanych przez spółki na podstawie zasady comply or 
explain . Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom emitentów, giełda pracuje również 
nad opracowaniem podręcznika objaśniającego poszczególne rekomendacje i za-
sady, a  także przygotowuje rozwiązania techniczne ułatwiające spółkom wypeł-
nianie obowiązków informacyjnych wynikających z  zasad ładu korporacyjnego . 
GPW będzie także prowadziła działania edukacyjne12 .

11 Portal Giełdy Papierów Wartościowych, http://www .gpw .pl/lad_korporacyjny_na_gpw [data 
dostępu: 14 .10 .2015] .
12 Portal Giełdy Papierów Wartościowych: http://www .gpw .pl/lad_korporacyjny_na_gpw [data 
dostępu:14 .10 .2015] .
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4. Zadania komitetów audytu wskazane w nowych regulacjach

Pakiet legislacyjny UE, zawierający dyrektywę13 oraz rozporządzenie14, wpro-
wadza nowe wymogi dotyczące roli i zakresu obowiązków komitetów audytu, jak 
również zmiany w obszarze nadzoru audytowego15 .

Komitet audytu zgodnie z nowymi regulacjami ma szczególną rolę, działając 
niezależnie od najwyższego kierownictwa jednostki w celu zapewnienia, że inte-
resy jej właścicieli i udziałowców są odpowiednio chronione w odniesieniu do za-
rządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i sprawozdawczości finansowej . Istnieje 
potrzeba jasnego spojrzenia na strukturę ryzyk i  systemu kontroli wewnętrznej 
przedsiębiorstwa, która pozwoli komitetowi audytu monitorować i oceniać efek-
tywność systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości 
finansowej . Jednym z  największych ryzyk, z  którym mierzy się komitet audytu, 
jest ryzyko niezauważania zagrożeń aż do momentu ich materializacji . Zarząd ma 
obowiązek zapewnić komitetowi audytu odpowiedni poziom dokładnych oraz 
właściwych informacji . Zarządzający audytem wewnętrznym powinien regularnie 
uczestniczyć w spotkaniach Komitetu Audytu, aby zapewnić obecność niezależnej 
funkcji zapewniającej16 .

Zgodnie z przyjętym do stosowania od 2016 roku dokumentem „Dobre prak-
tyki spółek notowanych na GPW 2016”, komitet audytu lub organ nadzorujący 
w  ramach monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej powinien 
uzgadniać również zasady przeprowadzania czynności przez podmiot uprawnio-
ny do badania sprawozdań finansowych, w tym w zakresie proponowanego pla-
nu czynności17 . Komitet audytu lub organ nadzorujący podczas przedstawiania 
wyników czynności rewizji finansowej przez podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych powinien wyrazić swoją opinię o sprawozdaniu finan-
sowym, którego dotyczą czynności rewizji finansowej18 . Współpraca komitetu au-
dytu i organu nadzorującego z podmiotem uprawionym do badania sprawozdań 
finansowych powinna zostać udokumentowana . Rozwiązanie umowy z podmio-
tem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych powinno zostać poddane 

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r . zmieniają-
ca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skon-
solidowanych sprawozdań finansowych (tekst mający znaczenie dla EOG) .
14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r . 
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jed-
nostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (tekst mający znaczenie dla 
EOG) .
15 Portal KPMG: https://www .kpmg .com/PL/pl/services/Audit/Documents/Publikacje/Rola-i- 
obowiazki-Komitetu-Audytu-oraz-nadzor-publiczny-nad-firmami-audytorskimi .pdf [data dostępu: 
14 .10 .2015] .
16 Tamże, s . 10
17 Uchwała nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego…, dz . cyt ., § 22 pkt 4 .
18 Tamże, pkt 5 .
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ocenie organu nadzorującego, który informację o przyczynach tego rozwiązania 
zamieści w corocznym raporcie zawierającym ocenę sprawozdań finansowych in-
stytucji nadzorowanej19 .

Organ zarządzający powinien opracować i  wdrożyć adekwatny, efektywny 
i skuteczny system kontroli wewnętrznej, a organ nadzorujący lub komitet audytu 
dokonywać okresowej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności zarówno 
całości systemu kontroli wewnętrznej, jak i wybranych jego elementów20 . Instytu-
cja nadzorowana powinna opracować i wdrożyć efektywną, skuteczną i niezależną 
funkcję audytu wewnętrznego mającą w szczególności za zadanie regularne bada-
nie adekwatności, skuteczności i efektywności, w szczególności systemu kontroli 
wewnętrznej, funkcji zapewnienia zgodności i systemu zarządzania ryzykiem21 .

Zakończenie

Polskie komitety audytu powinny się zmieniać i profesjonalizować w obliczu 
stojących przed nimi wyzwań, w  szczególności nadchodzących istotnych zmian 
w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), roli, 
którą mają spełniać komitety audytu w procesie obowiązkowej rotacji audytorów, 
a także rosnących wymagań regulacyjnych . Trzeba także pamiętać o tym, że przy-
najmniej jeden członek komitetu audytu musi mieć doświadczenie związane z ra-
chunkowością lub audytem . W najlepiej funkcjonujących komitetach w Europie 
zasiadają osoby o  zróżnicowanym i  uzupełniającym się wykształceniu, których 
charakteryzuje jednocześnie dogłębna znajomość spółki i jej procesów22 .

W  tym roku UE przyjęła nowe regulacje reformujące usługi audytorskie − 
państwa członkowskie muszą je wprowadzić do 2016 roku . Na ich mocy komitety 
audytu będą w pełni odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu wyboru biegłe-
go rewidenta oraz za nadzór nad wszystkimi świadczonymi przez niego usługa-
mi . Zmiany wprowadzone przez UE mają na celu poprawę jakości i przejrzystości 
sprawozdań finansowych oraz samych rynków kapitałowych .

Także polskie regulacje zwiększają znaczenie komitetów audytu . Nowy kodeks 
„Dobrych praktyk na GPW 2016”, który Giełda Papierów Wartościowych ogłosiła 
w październiku 2015 roku, wyposażył komitety audytu w znacznie szerszy zakres 
odpowiedzialności, obejmujący nie tylko kwestie związane z zarządzaniem ryzy-
kiem, ale także dotyczące zgodności z obowiązującymi regulacjami . Dodatkowo 
od 1 stycznia 2015 roku weszły w życie nowe zasady ładu korporacyjnego dla in-

19 Tamże, pkt 6 .
20 Tamże, § 46, pkt 2 .
21 Tamże, § 48, pkt 1 .
22 Raport „5 lat Komitetów Audytu w Polsce…”, dz . cyt .
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stytucji finansowych nadzorowanych przez KNF . Zgodnie z nimi realizacja zadań 
komitetów audytu wymaga m .in . aktywnej postawy ze strony ich członków, w tym 
poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wypełnianie swoich funkcji23 . Skutecz-
na realizacja przyjętych celów strategicznych dowolnego uczestnika rynku finan-
sowego wymaga bowiem posiadania właściwej struktury organizacyjnej z odpo-
wiednim systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem .

Koncepcją komitetów audytu jest zapewnienie filtra pomiędzy audytorami 
zewnętrznymi i  najwyższym kierownictwem, co ma spowodować wzmacnianie 
kwestii etycznych, unikanie presji z obu stron . Komitet audytu ma szersze zadania 
niż tylko monitorowanie ryzyk sprawozdawczości finansowej . Rozciągają się one 
na monitoring zarządzania ryzykiem w organizacji, systemu kontroli wewnętrznej 
i funkcji audytu wewnętrznego24 .
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Rozdział 22.

Obowiązki informacyjne spółek publicznych   
na etapie wchodzenia,  

a następnie obecności na rynku finansowym*

Wstęp

Obowiązki informacyjne przedsiębiorstw spółek publicznych mają ogrom-
ne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego w Polsce . 
Prawidłowo funkcjonujący system wymiany informacji pomiędzy inwestorami 
a emitentami daje poczucie bezpieczeństwa, jak również sprawia, że nasz rynek 
jest bardziej atrakcyjny dla inwestorów z zagranicy . Ogromne znaczenie dla pra-
widłowego przepływu informacji na rynku papierów wartościowych ma sprawo-
zdawczość finansowa, która pozwala prawidłowo nadzorować jednostkę oraz daje 
pełny i  prawdziwy obraz sytuacji jednostki . Autor w  poniższym artykule starał 
się ukazać znaczenie obowiązku informacyjnego na etapie wchodzenia na rynek 
regulowany, jak również podczas obrotu instrumentami na giełdzie . Autor starał 
się ukazać istotę i rolę informacji na rynku oraz dlaczego każdy z poszczególnych 
etapów ujawniania informacji jest tak istotny . Podstawowym źródłem informa-
cji dla autora artykułu była ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 2005 
roku oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 2009 roku o raportach okresowych 
i bieżących .

1. Znaczenie obowiązków informacyjnych przedsiębiorstw  
spółek publicznych obecnych na rynku finansowym

Ujawnianie informacji przez spółki giełdowe na rynku finansowym związa-
ne jest z potrzebą bezpieczeństwa dla całego rynku spółek publicznych . Z drugiej 
jednak strony ujawnianie informacji przez emitentów papierów wartościowych 
pozwala uczestnikom obrotu aktywami finansowymi (inwestorom) na odpowied-
ni dobór inwestycji . Inwestor, sugerując się odpowiednio sporządzonym prospek-

* Lic . Michał Łapanowski, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II .
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tem, raportami okresowymi i bieżącymi, podejmuje decyzję o ulokowaniu swoje-
go kapitału w spółce emitenta1 .

Emitent będący członkiem zorganizowanego obrotu papierami wartościo-
wymi obarczony jest restrykcyjnym audytem ze strony instytucji nadzorujących . 
Związane jest to z  wagą oraz istotą upublicznianych informacji, która wpływa 
na decyzję inwestorów . Inwestorzy, mając za atrybut rzetelną bazę informacji, są 
w stanie prawidłowo oszacować ryzyko związane z inwestycją2 .

Informacje publikowane przez emitentów są podstawowym elementem pra-
widłowo funkcjonującego systemu finansowego . Notyfikacje ogłaszane za pomocą 
raportów, prospektu powinny charakteryzować się przejrzystością oraz być spo-
rządzane w  sposób rzetelny, kompletny oraz prawdziwy . Emitent powinien za-
świadczyć, że sporządzane raporty są rzetelnym obrazem sytuacji finansowej jed-
nostki . Prawidłowo sporządzona informacja pozwala inwestorom ocenić wpływ 
przekazywanych informacji na jego sytuację gospodarczą, majątkową i finansową . 
Widząc istotę oraz znaczenie przepływu rzetelnej informacji, można zauważyć, 
dlaczego obowiązki informacyjne spółek publicznych oraz odpowiedzialność cy-
wilna za ich naruszenie należą do fundamentalnych elementów prawa rynku kapi-
tałowego we wszystkich rozwiniętych systemach finansowych3 .

Upublicznianie informacji przez emitentów papierów wartościowych wystę-
puje w kilku formach, a wśród nich są m .in .:

1 . obowiązek prospektowy,
2 . obowiązek sporządzania raportów okresowych .

2. Obowiązek prospektowy

Obowiązek prospektowy związany jest z emisją pierwotną papierów wartoś-
ciowych . Emitent pragnący pozyskać kapitał i znaleźć się na rynku kapitałowym 
jest zobligowany do sporządzania prospektu emisyjnego . Prospekt emisyjny jest 
dokumentem posiadającym informacje, które może wykorzystać inwestor do efek-
tywnego oszacowania poziomu ryzyka inwestycji . Forma prospektu może ulegać 
zmianie w zależności od formy działalności emitenta oraz typu papierów wartoś-
ciowych emitowanych przez spółkę . Głównym celem tworzenia prospektu jest bu-
dowanie zaufania pomiędzy kapitałodawcą a kapitałobiorcą4 .

1 Portal Komisji Nadzoru Finansowego, https://www .knf .gov .pl/Images/wzmocnienie_ochrony_
uczestnikow_rynku_kapitalowego_tcm75-25693 .pdf [data dostępu: 21 .08 .2015] .
2 M . Rogal, Rozważny inwestor, wydanie II zaktualizowane, Wydawnictwo Onepress, Warszawa 
2013, s . 27 .
3 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz .U . 2005, nr 184, 
poz . 1539 z późn . zmianami), art . 5 .
4 A . Zaremba, Giełda. Podstawy inwestowania, Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2014, s . 113 .



Obowiązki informacyjne spółek publicznych 299

Według ustawy z  dnia 25 lipca 2005 roku o  ofercie publicznej i  warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych: „Prospekt emisyjny powinien zawierać prawdziwe, 
rzetelne i kompletne informacje, przy uwzględnieniu rodzaju emitenta i papierów 
wartościowych mających być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do 
obrotu na rynku regulowanym, istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, finanso-
wej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju emitenta oraz podmiotu udzielającego 
zabezpieczenia wierzytelności wynikających z  papieru wartościowego (podmiot 
zabezpieczający) oraz dotyczące praw i obowiązków związanych z tymi papiera-
mi wartościowymi . Informacje zamieszczone w prospekcie emisyjnym powinny 
być przedstawione językiem zrozumiałym dla inwestorów oraz w sposób umoż-
liwiający im ocenę sytuacji tych podmiotów . Informacje mogą być zamieszcza-
ne w prospekcie emisyjnym przez odesłanie do jednego lub więcej uprzednio lub 
równocześnie udostępnionych do publicznej wiadomości dokumentów, które zo-
stały przekazane Komisji lub zatwierdzone przez Komisję . Informacje te powinny 
stanowić najbardziej aktualne informacje dostępne emitentowi . Jeżeli informacje 
są zamieszczone przez odesłanie, do prospektu emisyjnego załącza się wykaz tych 
odesłań, obejmujący wskazanie informacji, których zamieszczenie w prospekcie 
emisyjnym jest wymagane przepisami prawa oraz przedmiotowych dokumentów . 
Jeżeli wymóg przedstawienia określonych informacji w  prospekcie emisyjnym 
nie ma zastosowania wprost, ze względu na specyfikę działalności emitenta, jego 
formy prawnej lub papierów wartościowych, albo inne uzasadnione okoliczności, 
w treści prospektu emisyjnego zamieszcza się informacje, które swym charakterem 
odpowiadają informacjom objętym tym wymogiem, o ile nie wprowadzi to w błąd 
ogółu inwestorów co do faktów i okoliczności, których znajomość jest istotna dla 
oceny papierów wartościowych lub sytuacji emitenta”5 .

Prospekt emisyjny sporządzany jest dla publicznej oferty . Musi być ona skie-
rowana do co najmniej 150 osób lub do nieoznaczonego adresata . Publikacja pro-
spektu jest tylko jednym z wielu etapów przystąpienia spółki giełdowej na rynek 
regulowany . Rolę nadzorcy i  podmiotu dającego przyzwolenie na przystąpienie 
do obrotu regulowanego pełni Komisja Nadzoru Finansowego . KNF suwerennie 
dba o przestrzeganie obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów war-
tościowych, nanosząc sankcję za niedopełnienie obowiązków . KNF analizuje pro-
spekt emisyjny pod względem zgodności treści oraz formy z kanonami prawnymi 
oraz regulacjami panującymi w kraju . Nie musi ona sprawdzać wiarygodności za-
wartych informacji w prospekcie oraz ich kompletności i  rzetelności6 . Emitenci 
mogą w szczególnych wypadkach odstąpić od sporządzenia prospektu emisyjne-

5 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o obrocie…, dz . cyt ., art . 22 .
6 Informator. Odpowiedzialność za sporządzenie prospektu emisyjnego i innych dokumentów przy-
gotowanych w związku z ofertą publiczną oraz ubieganie się o dopuszczenie papierów wartościowych 
do obrotu na rynku regulowanym, KNF, Warszawa 2013, s . 1 .
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go . Np . inwestorzy kwalifikowani posiadają zwolnienie od sporządzania prospektu 
emisyjnego oraz spółki na rynku NewConnect i Catalyst7 .

Emitent pragnący wejść na rynek regulowany musi spełniać pewne wymogi, 
m .in .:

1 . Posiadanie przez emitenta formy spółki akcyjnej .
2 . Kapitalizację akcji spółki wynoszącą co najmniej 15 mln euro .
3 . Brak ograniczeń w zbywalności akcji .
4 . Zaakceptowanie prospektu emisyjnego przez KNF .
5 . Nieprowadzenie postępowania upadłościowego wobec emitenta .
6 . Publikowanie sprawozdań finansowych od co najmniej 3 lat wstecz8 .
Znając ogólną charakterystykę prospektu emisyjnego oraz wymogów towarzy-

szących spółce pragnącej przystąpić do obrotu instrumentami finansowymi, nale-
żałoby skupić się na zawartości informacyjnej prospektu emisyjnego . Informacje 
zawarte w prospekcie emisyjnym wynikają z regulacji prawnych zawartych w:

1 . „Rozporządzeniu Komisji (WE) nr  809/2004 z  dnia 29 kwietnia 2004  r . 
wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady 
w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włą-
czenia przez odniesienie i  publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 
rozpowszechniania reklam .

2 . Rekomendacjach Komitetu Europejskiego Regulatorów Rynku Papierów 
Wartościowych w  sprawie spójnej implementacji rozporządzenia Komisji 
Europejskiej nr 809/2004 o prospekcie;

3 . Ustawach i rozporządzeniach regulujących rynek finansowy w Polsce”9 .
Prospekt emisyjny powinien zawierać informację o  typie prowadzonej dzia-

łalności, osobach będących członkami zarządu, o wynikach finansowych z dzia-
łalności, ponoszonych kosztach, osiąganych przychodach oraz powinien zawierać 
informację o planowanych i prognozowanych ścieżkach rozwoju jednostki10 .

Biorąc pod uwagę metodę sporządzania prospektu emisyjnego, wyróżnia się 
dwie metody sporządzania, a dokładniej:

1 . Jednolita forma sporządzania (trzy elementy traktowane jako jeden ujedno-
licony) .

2 . Trzy oddzielne raporty .
Jednolita forma składa się jedynie z części ofertowej, za to prospekt w formie 

nieujednoliconej składa się z11:

7 J . Okolski (red .), Prawo handlowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s . 63 .
8 Prezentacja na temat: Oferta Giełdy Papierów Wartościowych − Główny Rynek GPW, NewCon-
nect i Catalyst . Emisja akcji i obligacji, GPW, Warszawa 2013 .
9 Portal internetowy 4AUDYT, http://4audyt .pl/wp-content/uploads/2015/01/Prospekt-emisyj-
ny-zasady-sporzadzania-i-regulacje-prawne .pdf [data dostępu: 22 .08 .2015] .
10 D .  Ostrowska (red .), System nadzoru i  bezpieczeństwa na rynku finansowym w  Polsce, Difin, 
Warszawa 2013, s . 42 .
11 M . Poślad, Poradnik inwestora. Jak czytać prospekt emisyjny?, KNF, Warszawa 2007, s . 56 .
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1 . części rejestracyjnej; znajdują się tutaj informacje o podstawowej działalności 
emitenta, osiąganych wynikach, jak i prognozowanych zyskach na lata przyszłe .

2 . części ofertowej; opisuje warunki oferty oraz opisuje przyjęte zasady sprzeda-
ży, podmioty będące właścicielami jednostki oraz przedstawia koszty emisji .

3 . części podsumowującej; powinna objaśniać oraz uzupełniać poprzednio 
przedstawione raporty .

Najważniejszym odbiorcą prospektu emisyjnego jest inwestor, pragnący ulo-
kować swój kapitał w akcje poszczególnych spółek, teraz należałoby skupić się na 
elementach prospektu emisyjnego, które najbardziej interesują potencjalnego in-
westora . Wyróżnia się12:

1 . oświadczenia,
2 . informację o biegłych rewidentach,
3 . czynniki ryzyka,
4 . historię i rozwój emitenta,
5 . opis działalności,
6 . trendy w działalności emitenta,
7 . strukturę organizacyjną grupy kapitałowej,
8 . cele i koszty emisji,
9 . zasady dystrybucji i informacje o obrocie wtórnym,

10 . opis papierów wartościowych i warunki oferty,
11 . osoby zarządzające i znaczni akcjonariusze,
12 . posiadany majątek kapitału,
13 . prognozy zysków,
14 . sprawozdania finansowe,
15 . politykę dywidendy i status spółki,
16 . istotne umowy .

Każda z powyżej wymienionych treści prospektu emisyjnego ma fundamen-
talne znaczenie dla potencjalnych inwestorów papierów wartościowych oraz dla 
nadzoru . W  praktyce największe znaczenie dla kontrahentów giełdowych mają 
pozycje − „podsumowanie” oraz „czynniki ryzyka”, które pozwalają na szybką oce-
nę rentowności akcji danej spółki13 .

Biorąc pod uwagę istotność „podsumowania” oraz pozycji „czynniki ryzyka”, 
autor postara się przybliżyć co znajduje się w powyższych pozycjach .

1 „Podsumowanie”; w  tej pozycji sporządzający prospekt emisyjny umiesz-
czają streszczone informacje z części ofertowej i rejestracyjnej, inwestor jest 
w stanie szybko i efektywnie dostrzec interesujące go elementy . Wykwalifi-
kowani inwestorzy najczęściej analizują prospekt jako całość ze względu na 
posiadaną wiedzę oraz inwestowany kapitał . Początkujący inwestorzy sku-
piają się na podsumowaniu ze względu na przytłaczającą ich ilość informa-

12 Tamże, s . 7-8 .
13 Tamże, s . 11 .
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cji i objętość znajdującą się w prospekcie . Podsumowanie najczęściej dzieli 
się na następujące części14:
• wstęp i ostrzeżenia,
• emitent i gwarant,
• papiery wartościowe,
• ryzyko,
• oferta .

2 . „Czynniki ryzyka”; w tej pozycji sporządzający prospekt emisyjny skupia-
ją się na ukazaniu istotnych zdarzeń, które miały miejsce w  przeszłości 
i wpłynęły na sytuację gospodarczą jednostki, oraz zdarzenia, które mogą 
wystąpić w przyszłości i mogą wpłynąć na prognozowany wynik finansowy 
jednostki . W pozycji „czynniki ryzyka” emitent powinien w jak najspraw-
niejszym stopniu opisać ryzyko związane z podejmowaną decyzją inwesty-
cyjną . Wszelkie niepewności oraz niedopatrzenia powinny zostać skrupu-
latnie ujęte w tej części prospektu emisyjnego15 .

Znając znaczenie upubliczniania prospektu emisyjnego oraz jego ogólną bu-
dowę, należałoby skupić się na terminach udostępniania prospektu emisyjnego . 
Prospekt emisyjny po zaakceptowaniu ze strony KNF zostaje udostępniony sze-
rokiemu gronu odbiorców . KNF, akceptując prospekt, stwierdza, iż został on spo-
rządzony w sposób rzetelny i zgodny z panującymi regulacjami prawnymi oraz za-
wiera wszystkie niezbędne informacje do oceny atrakcyjności inwestycyjnej przez 
potencjalnych nabywców oferowanych papierów wartościowych16 .

Według analizy aktów prawnych regulujących prospekt wykonanej przez eks-
pertów z  firmy audytorsko-doradczej BDO pierwsza publikacja prospektu emi-
syjnego może odbyć się w formie papierowej bądź w elektronicznej . A dokładniej:

1 . zamieszczenie w co najmniej jednej gazecie ogólnopolskiej;
2 . w  formie drukowanej − w  siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych lub 

emitenta i w siedzibie oferującego oraz Punktach Obsługi Klienta podmio-
tów biorących udział w subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych 
(bezpłatnie);

3 . w  formie elektronicznej − na stronie internetowej podmiotów biorących 
udział w subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych17 .

Jeśli prospekt emisyjny ma być udostępniany w formie drukowanej Komisja 
Nadzoru Finansowego powinna w terminie maksymalnym do 2 dni uzyskać infor-
mację o formie i terminie udostępniania w gazecie ogólnopolskiej18 .

14 Prospekt emisyjny spółki Hygienika S .A .  http://kerdosgroup .com/public/prospekty/HGN_ 
140514_Prospekt_Hygienika_zatwierdzony .pdf [data dostępu: 26 .08 .2015] .
15 M . Poślad, S . Thiel, Od inwestora do akcjonariusza spółki giełdowej, KNF, Warszawa 2015, s . 31 .
16 B . Duszek, Jak pozyskać kapitał na rynku giełdowym?, GPW, Warszawa 2008, s . 46 .
17 Strona internetowa serwisu Spółki Giełdowe:http://www .spolkigieldowe .bdo .pl/component/
content/article/407 .pdf [data dostępu: 01 .09 .2015] .
18 A . Zaremba, Giełda…, dz . cyt ., s . 113 .
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Jeśli prospekt emisyjny ma być udostępniany w  formie elektronicznej KNF 
również musi zostać poinformowana w terminie maksymalnie 2 dni o formie i ter-
minie udostępniania prospektu w Internecie .

Według ekspertów z BDO oraz według aktów prawnych regulujących rynek 
prospekt udostępniany w  formie elektronicznej powinien spełniać kilka wymo-
gów, a wśród nich:

1 . powinien być łatwo dostępny po wejściu na stronę internetową,
2 . format pliku prospektu powinien uniemożliwiać wprowadzenie zmian 

w treści prospektu emisyjnego,
3 . prospekt emisyjny nie może zawierać odnośników, z wyjątkiem linków do 

adresów elektronicznych, pod którymi dostępne są informacje włączone 
przez odniesienie,

4 . Inwestor powinien mieć możliwość ściągnięcia prospektu emisyjnego ze 
strony internetowej i jego wydrukowania19 .

Skupiając się na samym ogłaszaniu prospektu emisyjnego, emitent udostępnia-
jący prospekt emisyjny powinien ogłosić informację o swojej działalności, wska-
zać swoje miejsce na rynku, a następnie typ, ilość oraz klasę emitowanych papie-
rów wartościowych . Kolejną informacją powinno być wskazanie harmonogramu 
oferty publicznej emitenta z uwzględnieniem terminów zapadalności . Kolejnym 
ważnym aspektem powinno być wskazanie miejsca ogólnego dostępu prospektu 
emisyjnego oraz udostępnienie informacji o terminie ogłoszenia20 .

Biorąc pod uwagę nakład prospektu emisyjnego, nie ma regulacji prawnej 
mówiącej o konkretnej liczbie, którą powinien emitent udostępnić . Liczba udo-
stępnionych prospektów emisyjnych powinna być dostosowana do liczby poten-
cjalnych inwestorów . Należy pamiętać, że wraz z większą liczbą udostępnionych 
prospektów emisyjnych papiery wartościowe emitenta będą lepiej promowane, co 
będzie wiązało się z większym zainteresowaniem ze strony inwestorów21 .

3. Obowiązki informacyjne ciągłe

Znając charakterystykę obowiązku prospektowego spółek publicznych, nale-
żałoby skupić się na obowiązkach spółek publicznych będących członkami zorga-
nizowanego obrotu papierami wartościowymi .

Wyróżnia się dwa rodzaje raportów sporządzanych przez emitentów papierów 
wartościowych − raporty bieżące i  okresowe . Ogromne znaczenie dla raportów 

19 Strona internetowa serwisu Spółki Giełdowe: http://www .spolkigieldowe .bdo .pl/component/
content/article/407 .pdf [data dostępu: 01 .09 .2015] .
20 B . Binek, P . Heciak, M . Stępniewski, D . Waltz-Komierowska, Prawa i obowiązki akcjonariuszy 
spółek publicznych, KNF, Warszawa 2007, s . 76 .
21 P . Szulec, P . Biernacki, Pierwsze kroki na rynku kapitałowym, KNF, Warszawa 2009, s . 78 .
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okresowych i bieżących spółek publicznych ma sprawozdawczość finansowa . Spra-
wozdania finansowe obrazują sytuację finansową, majątkową spółki oraz źródła 
kapitałów jednostki . Raporty bieżące i okresowe powinny opisywać obraz spółki 
w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny . Na podstawie raportów okresowych 
i bieżących inwestor jest w stanie podejmować słuszne decyzje inwestycyjne i ma 
wgląd w funkcjonowanie przedsiębiorstwa, może on również ocenić pozytywnie 
bądź negatywnie zmiany wynikające z raportów . Dzięki sumiennie sporządzonym 
raportom jest w stanie ocenić wartość akcji danej jednostki22 .

Raport bieżący sporządzany jest żeby pomóc inwestorowi w  ocenie i  osza-
cowaniu wartości akcji emitenta . Raporty bieżące sporządza się, gdy występują 
znaczące zmiany w jednostce, a te mogą znacząco wpłynąć na obraz finansowo-
-majątkowy spółki emitenta . Według rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia 
19  lutego 2009 r . w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równo-
ważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim znaczącymi zmianami są np .:

1 . „nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości,
2 . utrata przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, w  wyniku zdarzeń 

losowych, aktywów o znacznej wartości,
3 . zawarcie przez emitenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy,
4 . spełnienie się lub niespełnienie warunku dotyczącego zawartej przez emi-

tenta lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy warunkowej,
5 . wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy będącej znaczącą umową w  mo-

mencie jej wypowiadania lub rozwiązywania, zawartej przez emitenta lub 
jednostkę od niego zależną”23 .

Więcej informacji o znaczących zmianach, po których emitent musi sporzą-
dzać raport bieżący, znajduje się w rozporządzeniu w sprawie informacji bieżą-
cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
z 2009 roku .

Raporty okresowe są to sprawozdania emitenta z działalności jednostki . Infor-
macje zawarte w raportach okresowych pomagają inwestorom w podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych . Raporty okresowe obrazują sytuację majątkową oraz fi-
nansową jednostki . Raporty okresowe dzieli się na24:

1 . raporty roczne,
2 . raporty półroczne,
3 . raporty kwartalne .

22 S . Thiel, Rynek kapitałowy i terminowy, KNF, Warszawa 2010, s . 13 .
23 Rozporządzenie Ministra Finansów z  dnia 19 lutego 2009  r . w  sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem człon-
kowskim (tekst jedn ., Dz .U . 2014, poz . 133), § 5 ust . 1 .
24 S . Thiel, Rynek kapitałowy…, dz . cyt ., s . 18 .
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Raporty kwartalne sporządzane są raz na kwartał roku obrotowego . Według 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych 
raport kwartalny „zawiera, odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności, 
dane za kwartał roku obrotowego objęty tym raportem oraz dane narastająco za 
wszystkie pełne kwartały danego roku obrotowego w formie kwartalnego, skró-
conego sprawozdania finansowego, zawierającego co najmniej: bilans, rachunek 
zysków i  strat (ogólny rachunek zysków i  strat oraz techniczny rachunek ubez-
pieczeń − w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń lub zakładem 
reasekuracji), zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów 
pieniężnych, w  zakresie określonym odpowiednio w  przepisach rozporządzenia 
o sprawozdaniach finansowych”25 . W raportach kwartalnych prezentuje się rów-
nież informacje porównywalne za poprzednie kwartały, by inwestor mógł ocenić 
tendencję zmian . W raporcie kwartalnym prezentuje się i opisuje przyjętą politykę 
rachunkowości, która została wykorzystana do sporządzania raportu . Dodatkowo 
emitent ukazuje w raporcie okresowym wybrane dane finansowe, opis organizacji 
grupy kapitałowej, wskazanie skutków zmian w strukturze gospodarczej emiten-
ta, wskazanie akcjonariuszy z co najmniej 5% udziałem, stanowisko zarządu co 
do prognoz publikowanych we wcześniejszych raportach, zestawienie stanu akcji 
posiadanych przez emitenta, wskazanie postępowań toczących się przed sądem 
lub organem nadzorującym oraz przedstawienie stanowiska zarządu odnośnie do 
realności prognoz wyników finansowych związanych z przyszłymi okresami ra-
portowania26 .

Raporty półroczne sporządza się za okres pół roku obrotowego . W raportach 
półrocznych obrazuje się sytuację majątkową i finansową emitenta . Jak w przypad-
ku raportu kwartalnego, w raporcie półrocznym znajduje się sprawozdanie finan-
sowe . Raport półroczny podlega opinii biegłego rewidenta . Oprócz sprawozdania 
finansowego jednostki w raporcie półrocznym znajdują się m .in . opinia biegłego 
rewidenta z przebiegu analizy sprawozdania finansowego, opinia zarządu na temat 
funkcjonowania jednostki27 .

Raport roczny zawiera informację o sytuacji majątkowej, finansowej, inwesty-
cyjnej emitenta za okres całego roku obrotowego . Raport roczny jest najszerszym 
informacyjnie dokumentem pomagającym inwestorowi w podejmowaniu decyzji . 
Dane informacyjne za cały rok obrotowy obrazują czy spółka emitenta wywiązu-
je się z wcześniej założonych planów . Według rozporządzenia Ministra Finansów 
z 2009 roku o raportach okresowych na raport roczny składają się28:

25 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r . w sprawie informacji…, dz . cyt ., 
§ 87 ust . 1 .
26 Tamże, § 87 ust . 7 .
27 A Flisek (red .), Prawo rynku kapitałowego, C .H . Beck, Warszawa 2013, s . 24 .
28 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r . w sprawie informacji…, dz . cyt ., 
§ 91 ust . 1 .
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1 . Pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające w zwię-
zły sposób najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym 
roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy 
rok obrotowy .

2 . Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego spra-
wozdania finansowego (również przeliczone na euro) za bieżący i poprzed-
ni rok obrotowy .

3 . Roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z  obowiązującymi 
zasadami rachunkowości i zbadane przez podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych .

4 . Sprawozdanie z działalności emitenta .
5 . Oświadczenie o rzetelności sprawozdania .
6 . Oświadczenie o zgodności sprawozdania z prawem krajowym,
7 . Opinie upoważnionej osoby do badań sprawozdań finansowych,
8 . Informacje o  wszelkich zmianach, np . metod wyceny aktywów czy pasy-

wów, ustalania wyniku finansowego .

Zakończenie

Reasumując, ujawnianie informacji na rynku papierów wartościowych ma 
ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i  wymiany informacji . 
Każdy etap udostępniania informacji ma ogromne znaczenie dla bezpieczeń-
stwa rynku . Etap emisji pierwotnej związanej z publikacją prospektu emisyjnego 
wiąże się z  ryzykiem utajnienia pewnych istotnych informacji przez emitentów, 
dlatego tak ważne jest, by odpowiedni organ, taki jak KNF, nadzorował i akcep-
tował prospekty przed udostępnieniem . Skupiając się na prospekcie emisyjnym, 
kluczowe znaczenie dla inwestorów papierów wartościowych mają przejrzystość 
i istotność zawartych informacji w prospekcie, dzięki czemu inwestorzy są w sta-
nie prawidłowo ocenić rentowność inwestycji . Prospekt emisyjny dla inwestorów 
jest głównym punktem odniesienia i źródłem informacji o emitencie, to na jego 
podstawie ryzykują i oceniają walor finansowy . Raporty okresowe i bieżące wpły-
wają na podejmowanie decyzji inwestycyjnych kontrahentów . Częstotliwość oraz 
sumienność sporządzania raportów wiąże się z większym zaufaniem inwestorów . 
Każdy racjonalny inwestor pragnie posiadać jak największą ilość informacji o emi-
tencie, by prawidłowo podejmować decyzje . Podsumowując, przepływ informacji 
na rynkach daje każdemu z członków tego rynku równą szansę na zaistnienie na 
tym rynku, jak również pozwala uniknąć problemów związanych z  nierównym 
traktowaniem .
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Rozdział 23.

Miejsce i zadania Komisji Nadzoru Finansowego   
w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu  

na rynkach finansowych*

Wstęp

W obrocie instrumentami finansowymi inwestorzy instytucjonalni oraz nie-
profesjonalni inwestorzy indywidualni zwracają szczególną uwagę na bezpieczeń-
stwo zawieranych transakcji . Instytucją zapewniającą je jest Komisja Nadzoru 
Finansowego (KNF), która jako organ państwa (z  określonymi kompetencjami 
władztwa administracyjnego) może podejmować działania w  imieniu państwa . 
Jest ona zorganizowanym „zespołem osób, powołanym w  formie prawem prze-
pisanej i działającym na podstawie prawa w celu realizacji w imieniu państwa za-
dań z zakresu nadzoru finansowego, dysponującym prawem stosowania przymusu 
państwowego”1 .

Celem tej części monografii jest pokazanie KNF z jej licznymi zadaniami zwią-
zanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu na rynkach finansowych . Posłu-
żono się metodą dokumentacyjną stosowaną w odniesieniu do ustawy o nadzorze 
nad rynkiem finansowym oraz do informacji zawartych na stronach interneto-
wych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (w zakresie prezentacji kompetencji 
poszczególnych departamentów) .

1. Powstanie Komisji Nadzoru Finansowego

Powstanie KNF jest efektem integracji organów kolegialnych nadzorujących 
rynek finansowy, która dokonała się dzięki ustawie o nadzorze nad rynkiem finan-
sowym z dnia 21 lipca 2006 r . W miejsce dotychczas funkcjonujących trzech or-
ganów (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń 

* Dr Krzysztof Bednarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kfbednarz@kul .lublin .pl .
1 D .K . Nowicki, Działalność Komisji Nadzoru Finansowego w orzecznictwie Sądów Administracyj-
nych, KNF, Warszawa 2014, s . 6 .
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i Funduszy Emerytalnych oraz Komisja Nadzoru Bankowego) powołana została 
KNF2 . Tak więc nowa Komisja przejęła kompetencje i  zadania zlikwidowanych 
organów administracyjnych .

Wyodrębnienie tylko jednej instytucji, łączącej kompetencje organów wcześ-
niejszych, odbywało się w dwóch etapach3:

• najpierw KNF przyznano uprawnienia posiadane pierwotnie przez Komisję 
Papierów Wartościowych i Giełd oraz przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń 
i Funduszy Emerytalnych (od sierpnia 2006 r .),

• następnie KNF otrzymała uprawnienia Komisji Nadzoru Bankowego (od 
stycznia 2008 r .) .

W  ten sposób zrealizowano koncepcję nadzoru uniwersalnego, który wyni-
kał z globalizacji rynków finansowych4, co bezpośrednio przełożyło się na oparciu 
wzorca ustrojowego KNF na francuskim zintegrowanym modelu publicznopraw-
nych instytucji ochrony rynku bankowego5 . Przekazanie kompetencji nadzoru fi-
nansowego tylko jednemu organowi było spowodowane tym, że celem nadzoru 
było: „zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabil-
ności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także 
zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, przez realizację celów 
określonych, w szczególności w ustawie – Prawo bankowe, ustawie z dnia 22 maja 
2003 r . o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz rzeczniku ubezpieczo-
nych, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r . o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, usta-
wie z dnia 12 września 2002 r . o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz 
ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r . o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami 
kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i  firmami inwestycyjnymi wchodzącymi 
w skład konglomeratu finansowego”6 .

2. Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego

Powstanie KNF jest efektem integracji organów kolegialnych nadzorujących 
rynek finansowy, która dokonała się dzięki ustawie o nadzorze nad rynkiem finan-
sowym . Nadzór nad działalnością KNF sprawuje prezes Rady Ministrów, który 
powołuje na pięcioletnią kadencję przewodniczącego KNF7 .

2 Ustawa z  dnia 21 lipca 2006  r . o  nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz .U .  2006, nr  157, 
poz . 1119 z późn . zm .), art . 65-66 .
3 Tamże, art . 67 .
4 E .  Rutkowska-Tomaszewska, Nadzór bankowy, [w:] R .  Mastalski, E .  Fojcik-Mastalska (red .), 
Prawo finansowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s . 554 .
5 L . Góral, Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji 
i Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s . 144-145 .
6 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r . o nadzorze…, dz . cyt ., art . 2 .
7 Tamże, art . 3 i 7 .
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Zadania KNF szczegółowo wylicza art . 4 ustawy o nadzorze nad rynkiem fi-
nansowym . Zalicza się do nich:

• sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym,
• podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku fi-

nansowego,
• podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego 

konkurencyjności,
• podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjo-

nowania rynku finansowego,
• udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru 

nad rynkiem finansowym,
• stwarzanie możliwości polubownego i  pojednawczego rozstrzygania spo-

rów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wy-
nikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi 
nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty,

• wykonywanie innych zadań określonych ustawami .
W zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu na rynkach finansowych spośród wy-

mienionych zadań szczególną uwagę należy zwrócić na sprawowanie nadzoru nad 
rynkiem finansowym .

3. Sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym

Zgodnie z tym, co zostało wcześniej zaznaczone, celem nadzoru nad rynkiem 
finansowym jest zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania, stabilności, 
bezpieczeństwa, przejrzystości, a także zaufania do rynku finansowego […] . Aby 
cel taki mógł być zrealizowany, w art . 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finanso-
wym dokładnie sprecyzowano, co nadzór nad tym rynkiem obejmuje . Ustawo-
dawca wylicza następujące obszary nadzoru:

1) nadzór bankowy,
2) nadzór emerytalny,
3) nadzór ubezpieczeniowy,
4) nadzór nad rynkiem kapitałowym,
5) nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego,
6) nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 

15  kwietnia 2005  r . o  nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredy-
towymi, zakładami ubezpieczeń i  firmami inwestycyjnymi wchodzącymi 
w skład konglomeratu finansowego .

KNF oraz przewodniczący KNF realizują powierzone zadania za pomocą dzia-
łań wykonywanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF)8, którego 

8 Tamże, art . 10 .
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pracami kieruje przewodniczący KNF . W  strukturze organizacyjnej UKNF wy-
mienia się różne departamenty realizujące powierzone im zadania . Zgodnie ze 
strukturą organizacyjną UKNF wylicza się następujące departamenty z ich zależ-
nościami służbowymi wobec przewodniczącego KNF i jego zastępców:9

Przewodniczącemu KNF podlegają:
• Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego,
• Departament Funduszy Inwestycyjnych,
• Departament Nadzoru Obrotu,
• Departament Ofert Publicznych i Informacji Finansowej,
• Departament Ochrony Klientów,
• Departament Prawny,
• Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
• Departament Administracji, Budżetu i Informatyki,
• Departament Analiz i Współpracy z Zagranicą,
• Departament Komunikacji Społecznej .
Zastępcy przewodniczącego KNF podlegają:
• Departament Licencji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych 

Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
• Departament Bankowości Komercyjnej i  Specjalistycznej oraz Instytucji 

Płatniczych,
• Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnoś-

ciowo-Kredytowych,
• Departament Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych 

Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
• Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych 

Kas Oszczędnościowo-Kredytowych .
Zastępcy Przewodniczącego KNF podlegają:
• Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych,
• Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego,
• Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych,
• Departament Monitorowania Ryzyk,
• Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych .

3.1. Nadzór bankowy

Nadzór bankowy realizowany jest przez kilka departamentów UKNF:
1 . Departament Licencji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych 

Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (DLB)
Do kompetencji DLB należy m .in . realizowanie zadań związanych z postępo-
waniem w  sprawach o  dopuszczenie banków, instytucji kredytowych (także 

9 https://www .knf .gov .pl/o_nas/urzad_komisji/index .html [data dostępu: 10 .09 .2015]
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oddziałów i przedstawicielstw, oddziałów i przedstawicielstw banków zagra-
nicznych, instytucji pieniądza elektronicznego oraz instytucji płatniczych 
i biur usług płatniczych, a także spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredyto-
wych) do podejmowania i prowadzenia działalności finansowej, w tym z wy-
dawanymi przez KNF zgodami, zezwoleniami i  innymi decyzjami . Spośród 
nich warto wymienić:

• prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie ze-
zwolenia na:
− otwarcie przedstawicielstwa banku zagranicznego lub instytucji kredy-

towej,
− utworzenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
− dokonanie zmiany w statucie banku,
− prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej i zmianę 

tego zezwolenia;
• prowadzenie postępowań administracyjnych w  sprawach zawiadomień 

o podjęciu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez in-
stytucję kredytową lub instytucję finansową z innego państwa należącego 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego .

 DLB wykonuje także czynności związane z ewidencją danych o działających 
w Polsce bankach, instytucjach kredytowych, instytucjach pieniądza elek-
tronicznego oraz innych niebankowych instytucjach depozytowo-kredyto-
wych i płatniczych .

2 . Departament Bankowości Komercyjnej i  Specjalistycznej oraz Instytucji 
Płatniczych (DBK)

Do kompetencji DBK należy realizowanie zadań w  zakresie mikroanalizy 
i  makroanalizy banków oraz krajowych instytucji płatniczych . Szczególną 
uwagę zwraca się na:

• współpracę z  zagranicznymi instytucjami związanymi z  problematyką 
nadzoru bankowego10,

• analizę płynności, a także podstawowych elementów kondycji finansowej 
oddziałów instytucji kredytowych,

• opracowywanie ocen sytuacji ekonomicznej banków i grup bankowych 
(kwartalnych i rocznych) na podstawie sprawozdań finansowych składa-
nych przez banki oraz oddziały banków zagranicznych,

• podejmowanie stosownych działań wobec banków, których działania 
zagrażają bezpieczeństwu środków pieniężnych znajdujących się na ra-
chunkach bankowych,

• analizę sprawozdawczości instytucji płatniczych,
• ciągłe monitorowanie sytuacji:

10 W szczególności z Europejskim Komitetem Nadzorców Bankowych, a także z Bazylejskim Ko-
mitetem Nadzoru Bankowego .
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– banków krajowych działających w  formach spółki akcyjnej i  banku 
państwowego,

– oddziałów banków zagranicznych,
– oddziałów instytucji kredytowych w zakresie wynikającym z ustawy − 

Prawo bankowe,
– banków specjalistycznych, rozumianych jako banki hipoteczne oraz 

banki związane z finansowaniem rynku motoryzacyjnego,
– banków pod szczególnym nadzorem11 .

3 . Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnoś-
ciowo-Kredytowych (DBS)

Do kompetencji DBS należy realizowanie zadań nadzoru analitycznego 
w  zakresie mikroanalizy i  makroanalizy banków, banków spółdzielczych 
oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej i Spółdziel-
czych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych . Szczególną uwagę zwraca się na 
monitorowanie:

• sytuacji nadzorowanych banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-
-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredy-
towej,

• ryzyka związanego z działalnością wymienionych instytucji,
• powiązań kapitałowych w/w  instytucji oraz innych instytucji finanso-

wych (w tym zakresie przygotowuje okresowe, syntetyczne informacje),
• sytuacji nadzorowanych podmiotów, których działalność stwarza zagro-

żenie dla bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na ra-
chunkach bankowych .

Do kompetencji DBS należy także badanie i ocena nadzorcza banków, kontro-
lowanie sposobu realizacji zaleceń oraz programów postępowania naprawcze-
go i decyzji wydanych przez KNF) dla nadzorowanych banków . Ponadto DBS 
przedkłada do właściwego Departamentu uzasadnione i należycie udokumen-
towane wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie nało-
żenia kar pieniężnych . Tam też składa wnioski o sporządzenie zawiadomienia 
o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa .
4 . Departament Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych 

Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (DIB)
Do kompetencji DIB należy realizowanie zadań w zakresie prowadzenia kon-
troli w „podmiotach nadzorowanych”, do których zalicza się:

• banki,

11 Rozumianych jako banki, których funkcjonowanie:
• stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa środków pieniężnych zebranych na rachunkach ban-

kowych,
• odbywa się z naruszeniem prawa lub statutu;

do tej grupy zalicza się również banki, które ze względu na ponoszone ryzyko wymagają podejmo-
wania niestandardowych działań nadzorczych .
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• przedstawicielstwa banków zagranicznych,
• oddziały oraz przedstawicielstwa instytucji kredytowych,
• instytucje pieniądza elektronicznego,
• oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego,
• podmioty kontrolowane w ramach nadzoru skonsolidowanego,
• instytucje płatnicze, biura usług płatniczych,
• spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
• Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową .

Do zadań DIB należy także realizacja zadań KNF wynikających z przepisów 
ustawy o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu . 
Jest to realizowane poprzez prowadzenie odpowiednich czynności analitycz-
nych w tym zakresie .
5 . Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych 

Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (DRB)
Do głównych kompetencji DRB należy wykonywanie zadań w zakresie:

• regulacji ostrożnościowych,
• standardów księgowych oraz sprawozdawczych12 .

Jest to realizowane m .in . dzięki:
• udziałowi w  pracach różnych instytucji międzynarodowych w  zakresie 

regulacji ostrożnościowych,
• przygotowywaniu interpretacji regulacji ostrożnościowych i  szczegól-

nych zasad rachunkowości banków oraz sporządzaniu sprawozdań finan-
sowych (także skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków),

• współpracy z bankami i NBP polegającej na opracowywaniu zmian w sy-
stemie sprawozdawczości nadzorczej banków wynikających ze zmian 
w obowiązujących aktach prawnych,

• analizie oraz ocenie wewnętrznych metod zarządzania ryzykiem rynko-
wym i kredytowym nadzorowanych instytucji .

3.2. Nadzór emerytalny

1 . Departament Nadzoru Inwestycji Emerytalnych (DNI)
Do kompetencji DNI należy zapewnienie zgodnej:

• z prawem,
• z interesem członków funduszy emerytalnych

działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych oraz towarzystw emerytal-
nych, a także monitorowanie sytuacji finansowej i operacyjnej tych instytucji . 
Szczególną uwagę zwraca się na przygotowanie:

12 W odniesieniu do banków, instytucji płatniczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredyto-
wych, a także Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej .
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• półrocznej i  rocznej informacji zbiorczej o  IKE prowadzonych przez 
podmioty nadzorowane (dla właściwego ministra do spraw zabezpiecze-
nia społecznego),

• średniej ważonej i minimalnej wymaganej stopy zwrotu otwartych fun-
duszy emerytalnych,

• opinii dotyczących rachunkowości i działalności inwestycyjnej funduszy 
emerytalnych oraz wydawanie tych opinii,

• danych statystycznych oraz publikacji i analiz dotyczących działalności 
funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych .

Do kompetencji DNI należy także monitorowanie działalności operacyjnej, 
finansowej i inwestycyjnej w/w instytucji w zakresie:

• przestrzegania limitów inwestycyjnych,
• dokonywania wyceny instrumentów finansowych .

3.3. Nadzór ubezpieczeniowy

1 . Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego (DNU)
Do kompetencji DNU należy monitorowanie:

• wypłacalności podmiotów nadzorowanych,
• poziomu aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpie-

czeniowych, dopasowania aktywów do rezerw oraz bezpieczeństwa, 
płynności i rentowności lokat podmiotów nadzorowanych,

• przestrzegania przez podmioty nadzorowane przepisów prawa z zakresu 
zadań departamentu,

• wykonania zaleceń pokontrolnych w podmiotach nadzorowanych .
Ponadto do kompetencji DNU należy analiza sprawozdań finansowych (także 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz informacji bieżących z zakre-
su nadzoru finansowego), do których przekazywania zobowiązane są nadzoro-
wane podmioty . Ważnym zadaniem jest także udział w inspekcjach przeprowa-
dzanych przez Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych .

2 . Departament Monitorowania Ryzyk (DMR)
Do kompetencji DMR należy wspomaganie nadzoru nad zakładami ubezpie-
czeń, zakładami reasekuracji oraz ubezpieczeniowymi grupami kapitałowymi 
poprzez wskazywanie na obszary zagrożone i opracowywanie metod oraz na-
rzędzi nadzoru na podstawie analizy:

• ryzyka,
• działalności podmiotów nadzorowanych pod kątem ponoszonego ryzyka .

W odniesieniu do podmiotów nadzorowanych szczególną uwagę zwraca się na:
• opracowanie metodologii oraz narzędzi do analizy ryzyka, metod ograni-

czania ryzyka, określania kondycji finansowej i wymagań kapitałowych,
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• przygotowanie podmiotów rynku ubezpieczeniowego do wdrożenia no-
wych rozwiązań w zakresie wypłacalności13 .

Ponadto do kompetencji DMR należy także udostępnianie danych związanych 
z działalnością zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz prowadze-
nie analiz i redagowanie raportów o działalności podmiotów nadzorowanych 
w kontekście ryzyka oraz wskazywanie na obszary zagrożenia .

3 . Departament Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych (DIU)
Do kompetencji DIU należą czynności kontrolne w podmiotach rynku ubez-
pieczeniowego i emerytalnego . Wymienia się tutaj przede wszystkim:

• planowanie oraz określanie zasad prowadzenia czynności kontrolnych,
• wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz zobowiązywanie kontrolowa-

nych podmiotów (poprzez decyzje) do wykonania zaleceń,
• przygotowanie i przekazanie podmiotom kontrolowanym powiadomień 

o stwierdzonych nieprawidłowościach w czasie kontroli,
• opracowanie metodologii badania oraz kryteriów oceny zjawisk wystę-

pujących w  podmiotach nadzorowanych, a  także jednolitych procedur 
podczas przeprowadzania działań kontrolnych,

• przedkładanie do odpowiedniego departamentu wniosków o wszczęcie 
postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary pieniężnej .

3.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym

1 . Departament Firm Inwestycyjnych i  Infrastruktury Rynku Kapitałowego 
(DRK)

Do kompetencji DRK należy sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad:
• domami maklerskimi, bankami prowadzącymi działalność maklerską, 

bankami prowadzącymi rachunki papierów wartościowych, zagraniczny-
mi firmami inwestycyjnymi, towarowymi domami maklerskimi i przed-
siębiorstwami energetycznymi,

• działalnością agentów firm inwestycyjnych i  wykonywaniem zawodu 
przez licencjonowanych maklerów papierów wartościowych, maklerów 
giełd towarowych, a także doradców inwestycyjnych,

• spółkami prowadzącymi rynek regulowany, giełdę towarową, Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych S .A .14, izbami rozliczeniowymi, iz-
bami rozrachunkowymi oraz giełdową izbą rozrachunkową .

13 Rozwiązania opracowywane w ramach projektu UE „Wypłacalność II” . W szczególności dotyczy 
to standardowej formuły kapitałowego wymogu wypłacalności oraz przeprowadzania stress testów .
14 Oraz spółkami, którym KDPW S .A . powierzył wykonywanie stosownych czynności .
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Ponadto do kompetencji DRK należy także prowadzenie postępowań admini-
stracyjnych w sprawach związanych z ubieganiem się o udzielenie licencji na 
wykonywanie działalności, o której mowa była wcześniej .

2 . Departament Funduszy Inwestycyjnych (DFI)
Do kompetencji DFI należy:

• sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad towarzystwami funduszy in-
westycyjnych, funduszami inwestycyjnymi, podmiotami obsługującymi 
fundusze inwestycyjne, a także nad funduszami zagranicznymi w zakre-
sie zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestni-
ctwa,

• prowadzenie postępowań administracyjnych w  sprawach związanych 
z działalnością podmiotów, o których wspomniano wyżej .

3 . Departament Nadzoru Obrotu (DNO)
Do kompetencji DNO należy sprawowanie nadzoru nad:

• prawidłowością i bezpieczeństwem obrotu instrumentami finansowymi 
na rynku wtórnym15,

• wypełnianiem przez emitentów obowiązków informacyjnych (z wyłącze-
niem funduszy inwestycyjnych),

• prawidłowością wykonywania przez akcjonariuszy spółek publicznych 
obowiązków informacyjnych związanych z nabywaniem lub zbywaniem 
znacznych pakietów akcji oraz z dokonywaniem transakcji przez akcjo-
nariuszy pełniących w spółce publicznej określone funkcje lub przez ich 
osoby bliskie .

Ponadto do kompetencji DNO należy także prowadzenie różnych postępowań 
administracyjnych (wszczynanych na wniosek) w sprawach np . o zwolnienie 
z obowiązku przekazania do publicznej wiadomości zawiadomienia o nabyciu 
(lub zbyciu) znacznego pakietu akcji czy też udzielenie zgody na przywrócenie 
akcjom papierowej formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) .

4 . Departament Ofert Publicznych i Informacji Finansowej (DPI)
Do kompetencji DPI należy prowadzenie:

• wszelkich postępowań związanych z ofertą publiczną lub ubieganiem się 
o dopuszczenie papierów wartościowych (a także innych instrumentów 
finansowych) do obrotu na rynku regulowanym,

15 Zwłaszcza poprzez obserwację przebiegu notowań instrumentów finansowych w obrocie zor-
ganizowanym; celem prowadzonej obserwacji jest wykrycie sytuacji mogących stanowić naruszenie 
przepisów prawa, szczególnie w zakresie:

• sztucznego zawyżania i zaniżania cen instrumentów finansowych (manipulacja),
• ujawnienia oraz wykorzystania informacji będącej informacją poufną lub tajemnicą zawo-

dową .
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• spraw w  zakresie rachunkowości finansowej wszystkich emitentów pa-
pierów wartościowych niebędących funduszami inwestycyjnymi oraz 
związanych z nimi usług biegłych rewidentów .

W zakresie oferty publicznej zadania te są realizowane poprzez:
• nadzór nad ofertami publicznymi na terenie kraju oraz nad ubieganiem 

się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów fi-
nansowych do obrotu na rynku regulowanym,

• rozpatrywanie wniosków o  zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporzą-
dzanego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, a także rozpa-
trywanie wniosków o zatwierdzenie aneksów do prospektów emisyjnych,

• prowadzenie ewidencji papierów wartościowych16, dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego 
systemu obrotu .

W zakresie rachunkowości oraz sprawozdawczości zadania te są realizowane 
poprzez:

• prowadzenie nadzoru nad zgodnością sprawozdawczości finansowej 
emitentów papierów wartościowych niebędących funduszami inwesty-
cyjnymi z odpowiednimi regulacjami dotyczącymi sprawozdawczości,

• przygotowywanie opinii, a  także stanowisk oraz udzielanie wyjaśnień 
w sprawach rachunkowości finansowej i informacji okresowych emiten-
tów, w tym zasad sporządzania sprawozdań finansowych oraz usług bie-
głych rewidentów .

Do kompetencji DPI należy także współpraca:
• z instytucjami UE, w szczególności z ESMA17 (w ramach CRSC18, EECS19) 

oraz z CFSC20 i Review Panel21,
• z innymi instytucjami krajowymi, a także organizacjami międzynarodo-

wymi tworzącymi przepisy, standardy oraz rekomendacje dotyczące ra-
chunkowości, raportowania finansowego i usług biegłych rewidentów .

5 . Departament Ochrony Klientów (DOK)
Do kompetencji DOK należy wiele zadań związanych z ochroną interesów in-
dywidualnych uczestników rynku finansowego, w tym:

16 Takich, które są przedmiotem oferty publicznej oraz instrumentów finansowych niebędących 
papierami wartościowymi .
17 European Securities Markets Authority − Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartoś-
ciowych .
18 Corporate Reporting Standing Committee − Stały Komitet ds . Sprawozdawczości .
19 European Enforcers Coordination Sessions − Spotkania Koordynacyjne Europejskich Organów 
Nadzoru .
20 Corporate Finance Standing Committee − Stały Komitet ds . Dyrektywy Prospektowej .
21 Review Panel − Grupa ds . Regulacji Prospektowych .
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• czynności związane z monitorowaniem, analityką i nadzorem w zakresie 
ochrony interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego,

• prowadzenie działań wyjaśniających w zakresie otrzymywanych sygnałów 
zgłaszanych w skargach (na podmioty nadzorowane) mogących świadczyć 
o naruszeniu przepisów prawa lub interesów nieprofesjonalnych uczestni-
ków rynku finansowego, a także prowadzenie ewidencji takich skarg,

• eliminowanie takich praktyk rynkowych, które naruszają przepisy prawa 
lub interesy klientów przy wykorzystaniu przepisanych prawem środków 
nadzorczych wobec nadzorowanych podmiotów,

• koordynowanie działań podejmowanych przez UKNF w zakresie polityki 
ochrony interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego,

• współdziałanie z prezesem UOKiK, rzecznikiem ubezpieczonych, rzeczni-
kiem praw obywatelskich, a także z organizacjami pozarządowymi w spra-
wach skarg, wzorców umownych oraz innych spraw z zakresu ochrony in-
teresów nieprofesjonalnych uczestników nadzorowanych rynków .

3.5. Nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego

1 . Departament Licencji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych 
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (DLB)

Do kompetencji DLB należy wykonywanie zadań związanych z:
• prowadzeniem postępowań w sprawach o dopuszczenie banków, instytu-

cji kredytowych, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, 
instytucji pieniądza elektronicznego, instytucji płatniczych i biur usług 
płatniczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do 
podejmowania i prowadzenia działalności finansowej, w tym z wydawa-
nymi przez KNF zgodami, zezwoleniami i innymi decyzjami,

• ewidencjonowaniem danych o działających w Polsce bankach, instytu-
cjach kredytowych, instytucjach pieniądza elektronicznego oraz innych 
niebankowych instytucjach depozytowo-kredytowych i płatniczych .

W zakresie nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego zastosowanie 
ma również dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 
16 września 2009 r . w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez 
instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich 
działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchyla-
jąca dyrektywę 2000/46/WE .

2 . Departament Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych 
Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (DIB)

Do kompetencji DIB należy wykonywanie czynności kontrolnych w podmio-
tach nadzorowanych, do których zalicza się: banki oraz ich jednostki orga-
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nizacyjne, oddziały i  przedstawicielstwa banków zagranicznych, oddziały 
i przedstawicielstwa instytucji kredytowych, instytucje pieniądza elektronicz-
nego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, podmio-
ty kontrolowane w ramach nadzoru skonsolidowanego, instytucje płatnicze, 
biura usług płatniczych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz 
Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową .

3.6. Nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym  
nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami 
inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego 
(Dz.U. 2005, nr 83, poz. 719)

1 . Departament Bankowości Komercyjnej i  Specjalistycznej oraz Instytucji 
Płatniczych (DBK)

Do kompetencji DBK należy wykonywanie zadań w  zakresie mikroanalizy 
oraz makroanalizy banków22 i  krajowych instytucji płatniczych w  zakresie 
nadzoru uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora bankowego 
wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego .

2 . Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego (DNU)
Do kompetencji DNU należy m .in . wykonywanie zadań z  zakresu nadzoru 
uzupełniającego nad podmiotami regulowanymi sektora ubezpieczeniowego 
wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego .

Zakończenie

Komisja Nadzoru Finansowego podejmowanymi przez siebie działaniami za-
pewnia bezpieczeństwo obrotu na rynkach finansowych . KNF sprawuje nadzór 
nad jego prawidłowym funkcjonowaniem, stabilnością, bezpieczeństwem, przej-
rzystością, a także nad zaufaniem do niego .

KNF wykonuje swoje zadania poprzez Urząd Komisji Nadzoru Finansowe-
go, działający za pomocą departamentów odpowiedzialnych za różne obszary 
nadzoru, w tym nadzory: bankowy, emerytalny, ubezpieczeniowy, nad rynkiem 
kapitałowym, nad instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nadzór uzupeł-
niający .

22 W  przypadku banków spółdzielczych i  banków zrzeszających zadania te wykonywane są we 
współpracy z Departamentem Bankowości Spółdzielczej .
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Spośród licznych departamentów UKNF warto podkreślić wagę i  znaczenie 
Departamentu Ochrony Klientów, który swoimi czynnościami zapewnia bezpie-
czeństwo klientom nieprofesjonalnym . DOK monitoruje bowiem działania róż-
nych instytucji finansowych w celu ochrony interesów nieprofesjonalnych uczest-
ników rynku finansowego . To ci ostatni są chronieni przed takimi praktykami 
rynkowymi, które naruszają przepisy prawa oraz ich interesy .
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Rozdział 24.

Publiczne i prywatne bazy informacji  
o sprawozdawczości finansowej  podmiotów gospodarczych*

Wstęp

Sprawozdawczość finansowa dostarcza kompleksowych i  rzetelnych infor-
macji o  działalności podmiotu gospodarczego . Z  tego względu dane sprawo-
zdawcze wykorzystywane są przez szeroki krąg interesariuszy do podejmowania 
decyzji . Z  kolei w  celu zapewnienia m .in . przejrzystości prowadzonej działal-
ności sprawozdania finansowe udostępniane są użytkownikom zewnętrznym . 
Obligatoryjność złożenia sprawozdania do rejestrów publicznych powoduje, 
że w przedmiotowej sprawie to właśnie im przypisuje się kluczowe znaczenie . 
Wśród nich pierwszorzędną rolę pełni Krajowy Rejestr Sądowy . Nie bez zna-
czenia pozostają jednak bazy prywatne . Celem niniejszego artykułu jest więc 
przedstawienie najpopularniejszych baz informacji o  sprawozdawczości finan-
sowej podmiotów gospodarczych .

W opracowaniu zastosowano metody przeglądu oraz analizy opisowej i po-
równawczej treści zawartych w  dostępnej literaturze przedmiotu . W  znacznym 
stopniu wykorzystano również źródła internetowe i  normy prawne, gdyż litera 
prawa w sposób bezpośredni reguluje badane zagadnienie .

Specyfika wybranego tematu, postawiony cel, a także wykorzystane metody 
badawcze uwarunkowały strukturę artykułu . Składa się on z pięciu elementów 
składowych . W pierwszym z nich określone zostały źródła danych i metody ba-
dawcze wykorzystane w opracowaniu . Sekcja druga wskazuje na miejsca udo-
stępniania sprawozdań finansowych . W części trzeciej scharakteryzowano po-
wszechne, publiczne bazy informacji o sprawozdawczości finansowej, a w sekcji 
czwartej źródła prywatne . W ostatniej, piątej sekcji zawarto podsumowanie, któ-
re zamyka artykuł .

* Mgr Anna Mizak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, anna .mizak@kul .lublin .pl .
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1. Udostępnianie sprawozdań finansowych

Kierownik jednostki na mocy przepisów ustawy o rachunkowości1 zobowią-
zany jest do złożenia sprawozdania finansowego wraz z dokumentami towarzy-
szącymi we właściwym rejestrze sądowym . W  tej materii decydujące znaczenie 
ma forma organizacyjno-prawna podmiotu, która z jednej strony wskazuje na po-
jemność informacyjną sprawozdania2, a z drugiej rejestr, w którym zostanie ono 
opublikowane . W polskim porządku prawnym sprawozdania finansowe publiko-
wane są (lub były) w:

• Krajowym Rejestrze Sądowym,
• „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”,
• „Monitorze Spółdzielczym B”,
• „Monitorze Polskim B” .
Oprócz rejestrów publicznych dane sprawozdawcze podmiotów gospodar-

czych można pozyskać:
• bezpośrednio od podmiotu,
• ze źródeł wtórnych, do których należy zaliczyć specjalistyczne serwisy 

prawno-ekonomiczne czy raporty handlowe wywiadowni gospodarczych3 .
Na uwagę zasługuje fakt, że wyżej wymieniony spis baz nie stanowi katalogu 

zamkniętego .

2. Publiczne bazy informacji o sprawozdawczości finansowej podmiotów 
gospodarczych

2.1. Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) funkcjonuje od 1 stycznia 2001 roku na pod-
stawie ustawy o KRS4 . Jego zadaniem jest „powszechne udostępnienie szybkiej 
i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu […], 
najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego repre-
zentowania . Ponadto KRS zawiera inne, istotne dla obrotu gospodarczego, dane 
o przedsiębiorcy, w tym między innymi informacje o zaległościach podatkowych 
i celnych, zaległościach wobec ZUS, wierzycielach i wysokościach niespłaconych 

1 Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (tekst jedn . Dz .U . 2013, poz . 330 z późn . 
zmianami) .
2 Tamże, art . 69-70 .
3 A . Grycuk, Pozyskiwanie danych i informacji finansowych, [w:] Analiza finansowa przedsiębior-
stwa, red . G . Gołębiowski, Difin, Warszawa 2014, s . 22-23 .
4 Ustawa o z dnia 20 sierpnia 1997 r . Krajowym Rejestrze Sądowym . (Dz .U . 1997, nr 121, poz . 769 
z późn . zmianami) .
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wierzytelności”5 . W tym właśnie znajduje swój wyraz informacyjna funkcja Re-
jestru .

KRS składa się z:
1) rejestru przedsiębiorców;
2) rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fun-

dacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
3) rejestru dłużników niewypłacalnych .
Pierwszy z nich obejmuje podmioty enumeratywnie wskazane w art . 36 usta-

wy o KRS . Jest to katalog zamknięty, stworzony według kryterium formy organi-
zacyjno-prawnej . Informacje dotyczące poszczególnych podmiotów umieszcza się 
pod numerem dla niego przeznaczonym w 6 działach rejestru .

Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fun-
dacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisuje się 
podmioty, nieprowadzące działalności gospodarczej . Z kolei zakres podmiotowy 
rejestru dłużników niewypłacalnych określa art . 55 ustawy o KRS6 .

KRS prowadzony jest przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze) . Organy te, 
przez ustawodawcę określane jako sądy rejestrowe, swoją właściwością obejmują 
obszar województwa lub jego części . Obecnie funkcjonuje ich 27 wydziałów w 21 
miastach7 . Właściwość miejscową sądu rejestrowego określa siedziba przedsię-
biorcy . KRS prowadzony jest w  systemie informatycznym, centralnie dla całego 
kraju . Prowadzeniem zbioru informacji Rejestru oraz ich udzielaniem zajmuje 
się Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, będąca komórką orga-
nizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości . Obecnie posiada ona 51 oddziałów8 . 
Organ ten odpłatnie udziela informacji, wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia, 
które mają moc dokumentów urzędowych . Centralna Informacja KRS umożliwia 
również przeglądanie danych w programach komputerowych oraz wydruk efek-
tów ich przeszukiwania9 . Za udostępnienie informacji z KRS pobierane są opłaty 
w wysokości od 5 do 60 złotych, w zależności od rodzaju wydanego dokumentu10 .

5 Ministerstwo Sprawiedliwości, rejestry i  ewidencje, https://bip .ms .gov .pl/pl/rejestry-i-ewi-
dencje/krajowy-rejestr-sadowy/ogolne-informacje-o-krajowym-rejestrze-sadowym/ [data dostę-
pu: 15 .09 .2015] .
6 Art . 1, 36-44, 46, 55 ustawy o Krajowym…, dz . cyt .
7 Siedziby i  obszary właściwości Wydziałów Gospodarczych − Krajowego Rejestru Sądowego, 
https://bip .ms .gov .pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/adresy/download,1995,0 .html  
[data dostępu: 20 .09 .2015] .
8 Wykaz jednostek organizacyjnych Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, https://
bip .ms .gov .pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/adresy/download,1995,1 .html [data do-
stępu: 20 .09 .2015] .
9 A . Kidyba, Prawo handlowe, C .H . Beck, Warszawa 2012, s . 73-74 .
10 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r . w sprawie określenia wyso-
kości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Re-
jestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów 
spółek (Dz .U ., nr 247, poz . 1812) .
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KRS funkcjonuje na zasadzie jawności formalnej i materialnej . Pierwsza z nich 
oznacza, że każdy ma prawo zapoznać się z danymi znajdującymi się w Rejestrze 
bez względu na reprezentowany interes faktyczny cz prawny . Z kolei zasada jaw-
ności materialnej z jednej strony opiera się na domniemaniu powszechnej znajo-
mości danych wpisanych do rejestru, a z drugiej na domniemaniu prawdziwości 
informacji w nim zawartych . Ponadto wpis w rejestrze przedsiębiorców podlega 
obowiązkowemu ogłoszeniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” . Oznacza 
to, że od dnia ogłoszenia nikt nie może się powoływać na nieznajomość danych 
podlegających ogłoszeniu11 .

2.2. „Monitor Polski B”, „Monitor Sądowy i Gospodarczy”  
oraz „Monitor Spółdzielczy B”

Obok KRS funkcjonował Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Mo-
nitor Polski B”, w którym to podmioty gospodarcze ogłaszały swoje sprawozdania 
finansowe . Jednakże z dniem 1 stycznia 2013 roku „Monitor” ten został zniesio-
ny12, a razem z nim zredukowano obowiązek publikacji sprawozdań finansowych 
wraz z dokumentami towarzyszącymi . Likwidacja „Monitora Polskiego B” miała 
na celu obniżenie kosztów sprawozdawczych oraz zniesienie występującego dua-
lizmu . W roku 2012, a więc w ostatnim roku wydania „Monitora”, cena publikacji 
jednej strony wynosiła 792,28 złotych13 . Oznaczało to, że: „Publikacja sprawozdań 
finansowych w  »Monitorze Polskim B« generuje po stronie przedsiębiorcy wy-
sokie koszty, które nie odzwierciedlają faktycznej przydatności publikacji . Jest to 
znaczący wydatek szczególnie dla mniejszych podmiotów, w przypadku których 
kwota kilku tysięcy złotych rocznie na publikację sprawozdania finansowego sta-
nowi duże obciążenie”14 . Wydawcą „Monitora” było Centrum Usług Wspólnych, 
na którego stronie internetowej znajduje się skorowidz opublikowanych sprawo-
zdań finansowych . Obejmuje on lata 1996-201215 .

Z kolei „Monitor Sądowy i Gospodarczy” jest ogólnokrajowym dziennikiem 
urzędowym, w którym zamieszcza się obwieszczenia lub ogłoszenia . Jego wyda-

11 A . Żywicka, Rejestry przedsiębiorców w polskim systemie prawnym, „Zeszyty Naukowe WSEI” 
2012, nr 1, s . 94 .
12 Ustawa z dnia 16 września 2011 r . o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębior-
ców (Dz .U . 2011, nr 232, poz . 1378), art . 23 .
13 Niższe koszty publikacji sprawozdań finansowych za 2012 rok, http://www .mg .gov .pl/
node/17919 [data dostępu: 12 .09 .2015] .
14 Uzasadnienie do projektu ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębior-
ców, druk sejmowy 4461, http://orka .sejm .gov .pl/Druki6ka .nsf/0/1572EF9421E2E742C12578D3003
C09C6/$file/4461-uzasadnienie .doc [data dostępu: 10 .09 .2015] .
15 Centrum Usług Wspólnych, http://www .cuw .gov .pl/index .php/monitor-polski [data dostępu: 
18 .09 .2015] .
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wanie pozostaje w  gestii ministra sprawiedliwości . Dziennik ten udostępnia się 
w postaci elektronicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości16, 
która umożliwia przeglądanie monitorów z lat 1996-2015 .

Po zniesieniu „Monitora Polskiego B”, tj . od 1 stycznia 2013 roku, znaczenie 
„Monitora Sądowego i  Gospodarczego” znacznie wzrosło . Zawiera on bowiem 
m .in . sprawozdania finansowe wraz z dokumentami towarzyszącymi podmiotów, 
które nie są objęte przepisami o KRS . Z kolei sprawozdania finansowe jednostek 
gospodarczych podlegających ustawie o KRS publikowane są tylko w tym Reje-
strze . „Monitor Sądowy i Gospodarczy” zawiera jedynie krótką wzmiankę o doko-
naniu wpisu do KRS17 .

Sprawozdania finansowe organizacji spółdzielczych publikowane są w „Moni-
torze Spółdzielczym B” . Jest to ich obowiązek względem Krajowej Rady Spółdziel-
czej . Organ ten jest również wydawcą „Monitora” . Z jego poszczególnymi numera-
mi można zapoznać się w Bibliotece Krajowej Rady Spółdzielczej mieszczącej się 
w Warszawie lub zamawiając u wydawcy .

Tabela 1 przedstawia syntetyczne ujęcie rejestrów publicznych zawierających 
sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych . Zawarte w  niej informacje 
opatrzono odniesieniami do aktualnie obowiązujących aktów prawnych regulują-
cych badane zagadnienie .

Tabela 1. Zakres podmiotowo-przedmiotowy rejestrów publicznych zawierających 
sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych

Zakres dokumentów Zobowiązane 
podmioty

Krajowy 
Rejestr Sądowy

Określony w art . 69 ustawy o rachunkowości
• roczne sprawozdanie finansowe,
• opinia biegłego rewidenta, o ile sprawozdanie 

podlegało badaniu,
• odpis uchwały lub postanowienia organu 

zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego, podziale zysku lub 
pokryciu straty,

• sprawozdanie z działalności jednostki (w przypadku 
spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw 
reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw 
państwowych – art . 49 ust . 1) .

Wymienione w art . 36 
ustawy o KRS

16 Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r . o wydawaniu „Monitora Sądowego i Gospodarczego” (tekst 
jedn . Dz .U . 2014, poz . 125), art . 1 .
17 K . Koślicki, „Rachunkowość 2013: nowe zasady publikowania sprawozdań finansowych”, http://
www .podatki .biz/artykuly/rachunkowosc-2013-nowe-zasady-publikowania-sprawozdan-finanso-
wych_23_19522 .htm [data dostępu: 20 .09 .2015] .



Rola sprawozdawczości finansowej328

„Monitor 
Polski B” (do 
01 .01 .2013 r .)

„Monitor 
Sądowy 
i Gospodarczy” 
(od 
01 .01 .2013 r .)

„Monitor 
Spółdzielczy B”

Określony w art . 70 ustawy o rachunkowości
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

stanowiące część informacji dodatkowej,
• bilans,
• rachunek zysków i strat,
• zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
• rachunek przepływów pieniężnych,
• opinia biegłego rewidenta,
• odpis uchwały lub postanowienia organu 

zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego, podziale zysku lub 
pokryciu straty .

Wymienione 
w art . 64 ustawy 
o rachunkowości, 
z wyjątkiem 
spółdzielni

Wymienione 
w art . 64 ustawy 
o rachunkowości 
i nieobjęte przepisami 
ustawy o KRS

Spółdzielnie (w tym 
banki spółdzielcze)

Źródło: A . Grycuk, Pozyskiwanie danych i informacji finansowych, [w:] G . Gołębiowski (red .), Anali-
za finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2014, s . 38 .

3. Prywatne bazy informacji o sprawozdawczości finansowej podmiotów 
gospodarczych

Najprostszym sposobem pozyskania sprawozdania finansowego jest jego 
otrzymanie bezpośrednio od podmiotu . Jednakże jest to możliwe w zasadzie tylko 
w przypadku spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie . Podmioty te mają bowiem obowiązek przekazywania m .in . raportów kwar-
talnych, półrocznych i rocznych do publicznej wiadomości . Informacje te można 
znaleźć na stronach internetowych poszczególnych spółek w dziale relacji inwe-
storskich lub w wielu internetowych portalach finansowych (np . GPWInfoStrefa, 
Money .pl, Bankier .pl) .

Różnego rodzaju dane i informacje o podmiotach gospodarczych udostępnia 
się w  wielu bazach ekonomicznych, serwisach informacyjnych czy wywiadow-
niach gospodarczych . Dostęp do części serwisów posiadają biblioteki polskich 
uczelni wyższych . Wybrane serwisy oferują również dostęp do bezpłatnej wersji 
próbnej . Przykładowe bazy danych to:

1 . Emerging Markets Information Service (EMIS) – serwis informacyjny 
oferujący dostęp do bieżących i zarchiwizowanych publikacji, które swym 
zakresem obejmują pełne teksty artykułów prasowych i agencyjnych, spra-
wozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych, analizy i raporty 
branżowe, notowania giełdowe, dane statystyczne i makroekonomiczne .

2 . Amadeus – specjalistyczny serwis belgijskiej firmy Bureau van Dijk Edi-
tions Electroniques S .A (BVd), który zawiera takie informacje, jak: wskaź-
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niki finansowe, raporty i sprawozdania finansowe europejskich spółek gieł-
dowych, badania rynkowe, informacje o fuzjach i przejęciach, strukturach 
organizacyjnych przedsiębiorstw, zarządach spółek, dane adresowe i mapy .

3 . Bankscope – serwis zawierający informacje o bankach sektora publicznego 
i prywatnego, w tym ich dane kontaktowe, klasyfikacje, pozycje w rankin-
gach, sprawozdania finansowe, ratingi, informacje o strukturze własnościo-
wej . Jego wydawcą jest również belgijski BVd .

4 . BPR Benchmark Poland – baza tworzona przez firmę Euromoney, która 
gromadzi informacje o  spółkach działających w  Polsce . Umożliwia do-
stęp do danych kontaktowych i rejestrowych podmiotów, ich sprawozdań 
i wskaźników finansowych, jak również sporządzenia oceny wiarygodności 
kredytowej .

5 . INFOR LEX Ekspert – baza zawierająca pełne teksty czasopism wydawa-
nych przez INFOR PL S .A . (m .in . „Biuletyn VAT”, „Monitor Księgowego”, 
„Poradnik Gazety Prawnej”, „Personel i Zarządzanie”), pełne teksty „Moni-
torów Polskich B” czy wyszukiwarkę Krajowego Rejestru Sądowego .

6 . LEX Omega – Informator Prawno-Gospodarczy – system informacji praw-
nej firmy Wolters Kluwer Polska, w  którego ramach znajdują się pełne 
teksty sprawozdań finansowych z „Monitora Polskiego B”, „Monitora Spół-
dzielczego B”, pełne teksty ogłoszeń z „Monitora Sądowego i Gospodarcze-
go” oraz podstawowe informacje o przedsiębiorcach .

7 . Notoria Serwis Online – zawiera informacje o spółkach notowanych na GPW 
oraz NewConnect, takie jak: ujednolicone raporty finansowe,informacje 
o emisjach oraz pozostałe operacje na akcjach, informacje o strukturze ak-
cjonariatu, składy zarządów i rad nadzorczych oraz notowania giełdowe .

8 . Passport – serwis firmy Euromonitor International, który udostępnia in-
formacje biznesowe i  statystyczne o  krajach, rynkach, firmach i  konsu-
mentach18 .

9 . Info Veriti – serwis informacji gospodarczych firmy Info Veriti Polska Sp . 
z o .o ., który dostarcza raporty o firmach działających w Polsce19 .

Samodzielne zebranie informacji o sprawozdawczości finansowej podmiotów 
gospodarczych może okazać się dość czasochłonne . W  takiej sytuacji efektyw-
niejszym działaniem będzie zakup raportu handlowego, zawierającego pożądane 
informacje finansowe od wywiadowni gospodarczych . Na rynku funkcjonuje ich 
co najmniej kilkadziesiąt, a każda z nich oferuje zróżnicowany poziom usług . Do 
sporządzania zamówionych raportów wywiadownie wykorzystują przede wszyst-
kim dane z państwowych i samorządowych ewidencji i rejestrów, wyniki ankiet 
wypełnionych przez przedsiębiorców oraz artykuły prasowe i serwisy internetowe . 

18 Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, bazy danych, http://www .biblio-
teka .ue .poznan .pl/index .php?go=bazy_alfabetyczny [data dostępu: 17 .09 .2015] .
19 Info Veriti, http://www .infoveriti .pl/page-o_nas .html [data dostępu: 17 .09 .2015] .



Rola sprawozdawczości finansowej330

Cena takiego raportu uzależniona jest od jego zawartości informacyjnej i może 
osiągać poziom nawet kilkuset złotych20 .

Zakończenie

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują podmioty gospodarcze 
do złożenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy we właściwym reje-
strze . Wymóg ten, obok zaspokojenia nałożonego na przedsiębiorcę ustawowego 
obowiązku, ma zapewnić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i  przejrzystość 
działalności podmiotom gospodarczym .

Niepewne warunki gospodarowania powodują, że jednostki chcą dysponować 
możliwie największą bazą rzetelnych informacji, m .in . o  swoich obecnych i po-
tencjalnych partnerach biznesowych tak, aby móc sprawdzić ich wiarygodność 
płatniczą . W tym celu wykorzystują różnego rodzaju bazy informacji: państwowe 
i samorządowe ewidencje i rejestry, specjalistyczne serwisy prawno-ekonomiczne, 
a nawet usługi wywiadowni gospodarczych . W zależności od rodzaju poszukiwa-
nych informacji udostępniane są one bezpłatnie lub odpłatnie . Jednakże wydatek 
rzędu od kilku do kilkuset złotych wydaje się być relatywnie niski w porównaniu 
do kosztów, które podmiot musiałby ponieść w przyszłości, aby np . wyegzekwować 
swoje należności . Często pozyskane w ten sposób informacje stają się podstawą do 
podejmowania decyzji zarówno o charakterze strategicznym, jak i taktycznym .
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