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Od Rady Naukowej

Przekazujemy w Państwa ręce kolejny zeszyt „Studiów i Prac Kolegium Zarządzania 
i Finansów”. Jest to zbiór ciekawych publikacji dotyczących aktualnych zagadnień z obszaru 
ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. W bieżącym numerze można odnaleźć zarówno 
badania empiryczne, jak i rozważania teoretyczne, ukazujące ogromne znaczenie nauk eko-
nomicznych we współczesnej gospodarce. Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w tym zeszycie 
stanowić będzie istotny wkład w rozwój polskiej nauki.

W pierwszym artykule Bartłomiej Chinowski zajął się analizą skutków pokryzysowych 
interwencji prowadzonych przez Europejski Bank Centralny w latach 2010–2016.

Celem następnego artykułu, autorstwa Katarzyny Włosik, jest weryfikacja hipotezy zakła-
dającej, że inwestycja poprzez exchange-traded funds, dla których bitcoin stanowi instru-
ment bazowy, jest bardziej korzystna dla inwestorów niż bezpośrednie lokowanie środków 
na rynku tej kryptowaluty.

W kolejnym artykule Tomasz Spychała, na podstawie analizy literatury przedmiotu, pod-
jął próbę odpowiedzi na pytanie, czy możliwy jest wpływ rozwoju ujawnień niefinansowych 
w rachunkowości na skuteczność zarządzania strategicznego jednostkami gospodarczymi.

Magdalena Ebisch-Stenzel w swoim artykule przedstawiła sprawozdanie z działalności 
jako narzędzie raportowania danych niefinansowych z zakresu CSR.

Celem artykułu Beaty Sadowskiej jest wskazanie możliwości szerszego raportowania 
informacji finansowych i niefinansowych o społecznej odpowiedzialności w podmiotach 
sektora komunalnego.

Zagadnieniem narracji, a zwłaszcza storytellingu, w sprawozdaniu zintegrowanym zajęła 
się w kolejnym artykule Katarzyna Kobiela-Pionnier. Jako studium przypadku Autorka zapre-
zentowała firmę Novo Nordisk A/S.
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Mariusz Karwowski w swoim artykule przedstawił propozycję struktury opisu modelu 
biznesu w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych oraz ocenę dotychczas ujaw-
nianych w sprawozdaniu z działalności informacji o modelu biznesu według proponowanej 
struktury.

Główny cel artykułu Katarzyny Góreckiej stanowi ukazanie znaczenia różnych źródeł 
informacji dla przedsiębiorstwa oraz wskazanie tych cech informacji, które mają największy 
wpływ na przewidywanie zmian popytowych na rynku.

W ostatnim artykule Michał Hendryk, Marta Fit oraz Alicja Adamów, na podstawie prze-
glądu skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek z sektora „budownictwo” za lata 
2015 i 2016, podjęli się weryfikacji hipotezy badawczej, że jednostki z sektora „budownictwo” 
ujawniają bądź na przestrzeni następujących po sobie lat dążą do ujawniania w sprawozdaniach 
finansowych optymalnej ilości informacji z zakresu wynikającego z postanowień MSR 16.

Pozostajemy w przekonaniu, że prezentowane artykuły spotkają się z Państwa życzliwym 
zainteresowaniem oraz, co byłoby szczególnie cenne, staną się przyczynkiem do polemiki 
i dalszych owocnych badań.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

W imieniu Rady Naukowej
Ryszard Bartkowiak
Michał Matusewicz
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Bartłomiej Chinowski
Instytut Rynków i Konkurencji

Ocena efektywności interwencji rynkowych 
Europejskiego Banku Centralnego  

w latach 2010–2016

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza skutków pokryzysowych interwencji prowadzonych przez Europejski Bank 
Centralny w latach 2010–2016. Analizie poddano zarówno faktycznie wprowadzone w życie programy 
pomocowe dla banków oraz rządów zadłużonych państw UE, jak i politykę informacyjną, dotyczącą 
programów jedynie ogłoszonych, do których realizacji dotychczas nie doszło. Na podstawie badania 
notowania krajowych swapów ryzyka kredytowego (CDS) oraz dynamiki akcji kredytowej oszaco‑
wano wpływ omawianych programów pomocowych na strefę realną gospodarki. Dokonane obserwa‑
cje wskazują na to, że interwencje EBC były skuteczne w tym sensie, że po ich przeprowadzeniu nie 
wystąpiły zdarzenia, którym bank centralny chciał zapobiec. Jednocześnie nie stwierdzono wywoła‑
nia jednoznacznie negatywnych skutków omawianych programów. Zaobserwowano także względnie 
wysoką – wobec drogich programów interwencyjnych – efektywność polityki informacyjnej banku 
centralnego. Tym samym stwierdzono, że prowadzone w omawianym okresie działania EBC przynio‑
sły zamierzone efekty i mogą zostać uznane za skuteczne.

Słowa kluczowe: bank centralny, programy EBC, działania pokryzysowe, polityka informacyjna
Kody klasyfikacji JEL: E58, G01, F62
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1. Wprowadzenie

Wybuch kryzysu finansowego w 2008 r. spowodował materializację narastającego wcze‑
śniej ryzyka. Jego źródłem była niska jakość portfela kredytowego banków komercyjnych 
w USA, wysoki poziom zadłużenia rządowego w Europie oraz postrzeganie strefy euro jako 
homogenicznego tworu bez różnicowania wag ryzyka dla poszczególnych państw. Przykła‑
dowo, przed 2008 r. obligacje emitowane przez Grecję miały tę samą rentowność, co obliga‑
cje niemieckie, czyli teoretycznie cieszyły się takim samym poziomem zaufania inwestorów. 
Wystąpienie kryzysu nie tylko spowodowało powstanie nowych zagrożeń dla sektora finan‑
sowego, lecz także unaoczniło zagrożenia wcześniej ignorowane – zarówno przez rządy, jak 
i banki centralne oraz inwestorów. Nagromadzenie trudności, jakie miało miejsce po 2008 r., 
spotęgowało wrażenie, że kryzys jest nie do przezwyciężenia przy wykorzystaniu tradycyj‑
nie stosowanych metod. Dlatego banki centralne zdecydowały o wdrożeniu nadzwyczajnych 
programów pomocy. Stając wobec ograniczonych możliwości prowadzenia polityki mone‑
tarnej przy zastosowaniu tradycyjnych metod, czyli poprzez dalsze obniżanie stóp procen‑
towych, zdecydowano o wdrożeniu programów skupów aktywów. Ocena skuteczności tych 
programów, wprowadzonych najpierw przez amerykańską Rezerwę Federalną (Fed) i Bank 
Anglii (BoE), a następnie także Europejski Bank Centralny (EBC), jest utrudniona ze względu 
na to, że zostały uruchomione jako odpowiedź na nietypowe i poważne trudności gospodar‑
cze wywołane kryzysem finansowym. Nie można zatem przewidzieć, jak zmieniałyby się 
wskaźniki ekonomiczne, gdyby omawiane programy nie weszły w życie1. W „normalnych” 
czasach konwencjonalny sposób ogłaszania informacji na temat polityki monetarnej jest 
ważnym źródłem informacji. Pozwala na łatwe ustalenie reakcji rynku – i jego ewentualnego 
zaskoczenia – na decyzje banku centralnego. Względnie bezpiecznie można wówczas zało‑
żyć, że w krótkim okresie wokół publikacji decyzji była ona jedynym istotnym czynnikiem 
wpływającym na zachowanie rynku. W przypadku niekonwencjonalnej polityki monetarnej 
ocenę utrudniają istotne zmiany, jakie w czasie trwania programów zaszły na światowych 
rynkach finansowych, oraz spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego, spadek inflacji 
do poziomu bliskiego zera lub poniżej i wreszcie także turbulencje geopolityczne. Po trzecie 
należy pamiętać, że kryzys w Europie był bardziej rozległy niż w Stanach Zjednoczonych 
– wynikał nie tylko z trudności sektora bankowego, lecz także z zaistnienia ryzyka niewy‑
płacalności państw. To ostatnie zagrożenie, mimo bardzo wysokiego poziomu zadłużenia 
USA, nie stanowiło w omawianym okresie zmartwienia Fedu, a było dużym wyzwaniem dla 
EBC. Należy przy tym zaznaczyć, że wymienione czynniki utrudniają ocenę działań EBC, 
natomiast jej nie uniemożliwiają.

1 Jednym z argumentów podawanych przez prezesa M. Draghiego w obronie interwencji EBC jest sformuło‑
wanie, że krytycy EBC nie biorą pod uwagę, jaki byłby koszt zaniechania tych działań.
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Mając na uwadze olbrzymią skalę kryzysu finansowego, należy założyć, że w przypadku 
nieskuteczności działań podjętych przez EBC mogły zmaterializować się nawet skrajne sce‑
nariusze, z rozpadem unii walutowej włącznie. Dlatego punktem odniesienia dla oceny sku‑
teczności EBC w ograniczaniu negatywnych następstw kryzysu finansowego powinien być 
nie stan sprzed kryzysu, ale potencjalny najgorszy scenariusz rozwoju wypadków. Kolejnym 
kryterium oceny powinien być zakres, w jakim zrealizowane zostały deklarowane cele pro‑
gramów pomocowych.

Celem artykułu jest analiza skutków pokryzysowych interwencji prowadzonych przez 
Europejski Bank Centralny w latach 2010–2016. Przedstawiono wybrane prace dotyczące 
operacji EBC i zagadnienia, jakie były w nich podnoszone. Następnie omówiono szczegóły 
i mechanizmy programów już przeprowadzonych lub wciąż prowadzonych przez Europejski 
Bank Centralny. W kolejnej części dokonano próby oceny skuteczności omawianych progra‑
mów, ich wpływu na realną gospodarkę oraz porównania z działaniami podejmowanymi 
po kryzysie przez inne banki centralne. Pracę zamyka podsumowanie oraz bibliografia.

2. Przegląd literatury

Ocena działań EBC w czasie „pokoju”, a już w szczególności w czasie kryzysu, musi 
uwzględniać uwarunkowania polityczne. Zwraca na to uwagę Popławski2, który przypomina, 
że EBC tworzony był na wzór Bundesbanku i uruchomione w następstwie kryzysu działania 
pomocowe łamały fundamentalną dla Niemców zasadę: niefinansowania przez bank cen‑
tralny długu rządowego. W tym sporze w opozycji do Berlina były kraje Południa oraz Fran‑
cja, której sytuacja gospodarcza również znacząco się osłabiła. Dodatkowo francuskie banki 
miały dużą ekspozycję kredytową na zagrożone kraje peryferyjne, więc niewypłacalność tych 
ostatnich miałby dla francuskiej gospodarki dużo bardziej dotkliwe konsekwencje niż dla 
Niemiec. Jak zaznacza Siemaszko3 stawką tej konfrontacji mógł być rozpad unii walutowej, 
więc presja na EBC była nadzwyczajna – nie tylko ekonomiczna, lecz także polityczna. Sum4 
zauważa także, że polityka monetarna EBC nie była skoordynowana z polityką fiskalną, co 
stanowiło kolejne ograniczenie skuteczności prowadzonych działań.

Jeszcze przed kryzysem podnoszono w literaturze przedmiotu znaczenie polityki infor‑
macyjnej EBC jako skutecznego narzędzia interwencyjnego. Szczepańska5 zwraca uwagę 
na komunikaty prasowe EBC wydane 11 września 2001 r. – po atakach w USA oraz w marcu 
2003 r. – po wybuchu II wojny w Zatoce Perskiej. W obu przypadkach bank centralny informo‑
wał, że gotowy jest zapewnić wystarczające wsparcie płynnościowe nawet w nadzwyczajnych 

2 K. Popławski, Niemiecki dylemat: uwspólnotowienie długów czy interwencje EBC?, Komentarze OSW, 2012.
3 A. Siemaszko, Europejski Bank Centralny wobec kryzysu strefy euro, Nowa Politologia, 2012.
4 K. Sum, Antykryzysowe działania Europejskiego Banku Centralnego – przyczyny, przebieg i skutki w poszcze-

gólnych fazach kryzysu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wrocław 2016.
5 O. Szczepańska, Funkcja stabilności finansowej w Eurosystemie, „Bank i Kredyt” 2004, vol. 35, no. 6.
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okolicznościach6. Według Zwolankowskiego7 polityka informacyjna banku centralnego pro‑
wadzona jest poprzez komunikaty sensu stricto, ale także poprzez decyzje o zmianie stóp pro‑
centowych. Nagłe odejście od „trendu” – duża zmiana (np. 0,5 p.p.) wobec oczekiwanej małej 
(0,25 p.p.) może wysłać na rynek informację o wystąpieniu sytuacji szczególnej i wywołać 
reakcje niezgodne z zamierzeniami banku centralnego.

Ponadto Kluczyński8 zauważa, że EBC, prowadząc politykę antykryzysową, nie zreali‑
zował podstawowego celu polityki pieniężnej, czyli utrzymania inflacji na poziomie poniżej, 
ale blisko 2%. Nieosiągnięcie celu inflacyjnego można uznać za koszt prowadzonej polityki 
i potraktować jako argument przeciwko uznaniu interwencji EBC za skuteczne.

Odrębna część literatury poświęcona jest wpływowi prowadzonego przez banki centralne 
luzowania ilościowego na postępowanie finansyzacji. Terminem tym określa się9 zwiększa‑
nie i wzrost znaczenia instytucji finansowych przy jednoczesnym uzyskiwaniu przez sektor 
finansowy coraz większej autonomii względem realnej gospodarki. Jak jednak zauważają 
C. Perillo i S. Battiston10, otrzymane przez banki środki z programów pomocowych nie‑
koniecznie muszą zostać przekazane do realnej gospodarki. Ich zdaniem wzrost wartości 
kredytów udzielanych przez banki bankom, a nie przedsiębiorcom wpisuje się w zjawisko 
finansyzacji. Jednocześnie proces ten może być niepokojący w tych krajach europejskich, 
gdzie znaczna część struktury produkcyjnej oparta jest na małych i średnich przedsiębior‑
stwach finansujących się w bankach.

3. Securities Markets Programme

W maju 2010 r. Europejski Bank Centralny uruchomił Securities Markets Programme 
(SMP), który był programem odpowiadającym na niewydolność rynków papierów wartościo‑
wych, która zagrażała mechanizmowi transmisji impulsów polityki monetarnej do realnej 
gospodarki i jej wpływu na ceny. Wprowadzenie SMP miało zapewnić płynność rynku obligacji 
rządowych. W praktyce była to interwencja na rynku wtórnym obligacji greckich, irlandzkich 
oraz portugalskich, od sierpnia 2011 r. rozszerzona o obligacje hiszpańskie i włoskie. Zakupy 
dokonywane były przez krajowe banki centralne, a EBC był jedynie ich koordynatorem. 
Interwencje EBC przyniosły spodziewany efekt i pozwoliły na czasowe obniżenie rentowno‑
ści kupowanych obligacji, a także zmniejszenie zmienności tych rentowności. W literaturze 

 6 ECB, Statement of the Governing Council Following the Start of Military Action in Iraq, 2003.
 7 M. Zwolankowski, Złożonoś ć globalnego systemu finansowego – nowe wyzwania dla banków centralnych, 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2015, [S.l.], n. 2 (938), s. 143–154.
 8 L. Kluczyński, Antykryzysowa polityka pieniężna na przykładzie wybranych banków centralnych w latach 

2007–2011, „Progress in Economic Sciences” 2015, nr 2.
 9 E. Gostomski, Finansyzacja w gospodarce światowej, „International Business and Global Economy” 2014, 

nr 33, s. 299–311.
10 C. Perillo, S. Battiston, Real Implications of Quantitative Easing in the Euro Area: A Complex-Network Per-

spective, „Studies in Computational Intelligence” 2017, vol. 689.
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przedmiotu panuje pogląd11, że pierwszym następstwem interwencji Europejskiego Banku 
Centralnego było obniżenie rentowności obligacji rządowych, a operacje quantitative easing 
(QE)12 okazały się w latach 2008 i 2009 skutecznym narzędziem do powstrzymania dalszego 
spadku PKB i inflacji13. Warto przy tym zauważyć, że już samo ogłoszenie planowanych 
interwencji EBC wpłynęło na obniżenie rentowności obligacji – greckich o ponad 400 punk‑
tów bazowych (p.b.), a hiszpańskich i włoskich o blisko 100 p.b. Według E. Ghyselsa et al.14 
efekt ogłoszenia programu SMP był większy niż samej jego realizacji i choć miał on wpływ 
na rentowności obligacji, to bardziej poprzez zwiększenie zaufania rynków niż poprzez bez‑
pośrednie zakupy15. Mimo wejścia w życie programu SMP rentowności obligacji peryferyj‑
nych krajów strefy euro nadal rosły aż do lutego 2012 r., kiedy osiągnęły rekordowo wysokie 
poziomy. Nastąpił wówczas gwałtowny spadek rentowności omawianych papierów, wynika‑
jący z podpisania porozumienia restrukturyzującego grecki dług, czyli z wydarzenia, które 
nie było bezpośrednio związane z programami EBC.

4. Długoterminowe Operacje Refinansujące

Jednym z przejawów kryzysu finansowego był spadek zaufania do banków, czego efek‑
tem było zmniejszenie dostępności finansowania na rynku międzybankowym. Reakcją EBC 
na tę sytuację były uruchomione w grudniu 2011 r.16 oraz w lutym 2012 r.17 Długoterminowe 
Operacje Refinansujące (ang. Long Term Refinancing Operation, LTRO). LTRO miały zapa‑
dalność 36‑miesięczną – dużo dłuższą niż standardowe 3‑miesięczne LTRO oferowane wcze‑
śniej przez EBC. Ich stopa była o 10 p.b. wyższa niż stopa Głównych Operacji Refinansujących 
(ang. Main Refinancing Operations, MRO) – o zapadalności 1 tygodnia. Celem programu 
było zapewnienie długoterminowego finansowania bankom, które średnio‑ i długotermi‑
nowe inwestycje finansowały krótkoterminowymi zobowiązaniami na rynku międzyban‑
kowym18. W tej sytuacji rosło ryzyko, że zamrożenie krótkoterminowego finansowania 
międzybankowego może poważnie zagrozić wypłacalności banków. Wprowadzenie LTRO 

11 E. Ghysels et al., A High Frequency Assessment of the ECB Securities Markets Programme, ECB Working 
Paper Series 2014, no 1642.

12 Określenie quantitative easying zostało po pierwszy użyte do określenia polityki Banku Japonii; zmagał się 
on z presją deflacyjną po pęknięciu bańki na rynku nieruchomości w latach 90. (za: M. Joyce et al., Quantitative 
Easing and Unconventional Monetary Policy – an Introduction, „The Economic Journal” 2012, vol. 122, iss. 564, 
s. 271–288).

13 C. Martin, C. Milas, Quantitative Easing: a Sceptical Survey, „Bath Economics Re‑search Papers” 2012, no. 2.
14 E. Ghysels et al., A High Frequency…, op.cit.
15 M. Pooter et al., Cheap Talk and the Efficacy of the ECB's Securities Market Programme: Did Bond Purchases 

Matter?, „FRB International Finance Discussion Paper” 2015, no. 1139.
16 LTRO 1–489 mld EUR dla 523 banków.
17 LTRO 2–530 mld EUR dla 800 banków.
18 R. L. Łukowski, Długoterminowe Operacje Refinansujące (LTRO) EBC, czyli europejska kroplówka, Instytut 

Sobieskiego, Warszawa 2012.
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nie spowodowało obniżenia rentowności obligacji krajów peryferyjnych: przykładowo mię‑
dzy lutym a czerwcem 2012 r. spready CDS‑ów Hiszpanii i Włoch wzrosły średnio o 48%19. 
Banki z krajów peryferyjnych wykorzystywały finansowanie uzyskane dzięki LTRO do 
zakupu krajowych obligacji, zwiększając jeszcze udział tych papierów w swoich portfelach 
(nierzadko ponad 80% wartości portfela obligacji20). Tym samym ryzyko wynikające z eks‑
pozycji banków na dług państw GIIPS zostało spotęgowane. Należy przy tym zauważyć, że 
taka praktyka była dopuszczona, a nawet motywowana, regulacjami dotyczącymi wypłacal‑
ności, które długowi rządowemu krajów OECD przypisywały zerową wagę ryzyka21. Prze‑
znaczenie środków z LTRO np. na akcję kredytową rodziłoby konieczność utrzymywania 
przez banki wyższych kapitałów. Właśnie spotęgowanie ryzyka związanego z długiem rzą‑
dowym, będące następstwem LTRO, nie pozwala na jednoznacznie pozytywną ocenę tego 
programu EBC. Jednak podstawowym celem omawianych działań było niedopuszczenie do 
bankructw banków krajów peryferyjnych i cel ten został osiągnięty (rysunek 1).

Rysunek 1.  Rentowność obligacji krajów peryferyjnych oraz Niemiec na tle ogłoszenia programu 
SMP, wystąpienia Mario Draghiego oraz sumy bilansowej EBC

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Bloomberg.

19 V. Acharya, Lender of Last Resort versus Buyer of Last Resort – Evidence from the European Sovereign Debt 
Crisis, „Centre for European Economic Research Discussion Paper” 2016, no. 16–19.

20 Ibidem.
21 ESRB, ESRB Report on the Regulatory Treatment of Sovereign Exposures, 2015.
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5. Outright Monetary Transactions

Omówiona wyżej polityka zwiększania ekspozycji na ryzykowne papiery rządowe GIIPS22, 
uznawana niekiedy za moral hazard, niespodziewanie przyniosła bankom polepszenie kon‑
dycji. Gdy po ogłoszeniu programu Outright Monetary Transactions (OMT) rynki zwięk‑
szyły swoje zaufanie do długu rządowego, rosnące ceny obligacji GIIPS pozwoliły na szybsze 
odbudowanie się zagrożonych wcześniej banków. Choć program LTRO wpłynął pozytywnie 
na pasywną stronę bilansów banków strefy euro, zwiększając dostęp do finansowania, to jednak 
nie zmniejszył ryzyka wypłacalności. Obligacje rządów krajów peryferyjnych osiągały rekor‑
dowo wysokie rentowności, co groziło niewypłacalnością ich emitentów, upadkiem krajowych 
banków komercyjnych, a w konsekwencji także rozwiązaniem unii monetarnej. Odpowiedzią 
EBC na tę sytuację było wystąpienie Mario Draghiego, który w lipcu 2012 r. zadeklarował, 
że: w ramach naszego mandatu EBC jest gotów uczynić wszystko, co potrzeba, by ochronić 
euro. Kilka dni później nastąpiło ogłoszenie nowego programu OMT. Tym samym bank cen‑
tralny, pełniący wcześniej funkcję pożyczkodawcy ostatniej szansy, stał się „kupującym ostat‑
niej szansy”23, zdolnym skupić dowolny wolumen obligacji krajów strefy euro. Wystąpienie 
prezesa EBC miało bardzo istotny wpływ na obniżenie rentowności obligacji krajów pery‑
feryjnych i rok później zostało uznane za jedną ze skuteczniejszych „interwencji słownych” 
banku centralnego w historii24. Porównania obu programów EBC wskazują na to, że ogłosze‑
nie omówionego wyżej programu SMP przyniosło natychmiastowy, ale krótkotrwały efekt 
w postaci spadku rentowności obligacji państw peryferyjnych strefy euro, natomiast ogło‑
szenie OMT przyniosło efekt długoterminowy25. Należy przy tym zaznaczyć, że omawiany 
wpływ dotyczył tylko obligacji krajów peryferyjnych, natomiast nie miał znaczenia dla ren‑
towności np. obligacji niemieckich (por. rysunek 1). OMT skutkowało też zwiększeniem eks‑
pozycji wszystkich banków strefy euro – nie tylko tych z krajów GIIPS – na obligacje krajów 
peryferyjnych. Wcześniej, po wprowadzeniu LTRO, obligacje te kupowane były tylko przez 
lokalne banki, co – jak wyżej wspomniano – prowadziło tylko do wzrostu ryzyka kredyto‑
wego26. Tym samym EBC rozwiązał problem, do którego powstania wcześniej się przyczynił.

Innym następstwem omawianych wydarzeń były wzrosty indeksów giełdowych zarówno 
w krajach peryferyjnych, jak i w tzw. core countries, czyli państwach niedotkniętych kryzy‑
sem zadłużeniowym. Zwraca uwagę fakt, że do połowy 2016 r. żadne państwo strefy euro 
nie spełniło warunków koniecznych do skorzystania z OMT, czyli siła oddziaływania tego 
programu wynikała tylko z samego jego ogłoszenia.

22 Inaczej: tzw. kraje peryferyjne, Grecja, Włochy, Irlandia, Portugalia, Hiszpania.
23 P. de Grauwe, The European Central Bank as Lender of Last Resort in the Government Bond Markets, „CESifo 

Economic Studies” 2013, vol. 59, 3, 520–535.
24 „The Economist”, Minutes are no longer heresy, 1.08.2013.
25 W.  Grabowski, E.  Stawasz, Programy skupu aktywów Europejskiego Banku Centralnego w  dobie kryzysu 

zadłużeniowego w strefie euro, „Ekonomia Międzynarodowa” 2013, nr 4.
26 V. Acharya, Lender…, op.cit.
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6. Ocena wpływu programów EBC

W związku z tym, że obligacje krajów peryferyjnych znajdowały się w portfelach banków, 
spadek rentowności i wzrost wartości tych papierów miał pozytywny wpływ na wskaźniki 
kapitałowe posiadających je instytucji. Nagłe polepszenie kondycji dotyczyło przede wszyst‑
kim banków z państw najbardziej dotkniętych kryzysem zadłużeniowym. Tym samym ogło‑
szenie OMT poprawiło aktywną stronę bilansów banków, ich kapitalizację oraz ułatwiło 
dostęp do finansowania. Banki posiadające duży portfel obligacji GIIPS mogły je sprzedać 
z zyskiem, co zwiększało ich kapitały, a to z kolei wpływało na wzrost zaufania inwestorów, 
którzy chętniej przystawali na udzielanie finansowania. Deklarując, że program pomocowy 
jest praktycznie nieograniczony, EBC dostarczył płynność do banków, które jej najbardziej 
potrzebowały. Badania reakcji rynków kapitałowych na ogłoszenie przez EBC programu 
OMT wskazują, że wydarzenie to skutkowało wzrostem zaufania inwestorów zwłaszcza do 
tych banków, których istotną częścią aktywów były obligacje krajów GIIPS27.

Przy realizacji omawianych programów interwencyjnych popełniano też błędy „opera‑
cyjne”, które obniżały skuteczność działań i wiarygodność banku centralnego. W 2010 r. EBC 
kupował greckie obligacje na wolnym rynku i w związku z tym powinien był być traktowany 
pari-passu, tj. na równi z pozostałymi prywatnymi wierzycielami greckiego rządu. Zasto‑
sowano tu jednak proceduralny wybieg zmiany międzynarodowego numeru ISIN obligacji 
greckich, które znajdowały się w portfelu EBC. Tym samym stały się one innymi papierami 
niż obligacje kupione przez inwestorów prywatnych i dzięki temu nie objęła ich obniżka war‑
tości długu, jaka spotkała pozostałych wierzycieli Grecji, tzw. haircut. EBC nadal domagał 
się spłaty wartości nominalnej obligacji, które sam nabył poniżej wartości, co oznaczało, 
że inwestorzy prywatni musieli ponieść wyższy koszt restrukturyzacji greckiego długu. 
W następstwie takiego postępowania inwestorzy zaczęli brać pod uwagę znaczenie swojego 
„podporządkowania” za każdym razem, gdy EBC kupował jakąś grupę obligacji. W rezul‑
tacie interwencje EBC mogły przynosić skutek odwrotny od oczekiwanego, bo inwestorzy 
prywatni mogli odbierać zaangażowanie się banku centralnego w jakiś zakup jako bezpo‑
średnie zagrożenie swoich interesów28. Później, przy ogłoszeniu technicznych standardów 
programu Outright Monetary Transactions, EBC jednoznacznie zadeklarował, że akceptuje 
zasadę parri-passu i będzie traktowany jak wszyscy pozostali wierzyciele29.

27 Acharya et al. (2015) zbadali, jak po ogłoszeniu programu OMT zmieniła się rentowność CDS‑ów banków. 
CDS jest papierem ubezpieczającym ryzyko kredytowe i jego cena rośnie, gdy rośnie prawdopodobieństwo nie‑
wypłacalności emitenta długu. We wspomnianym badaniu spadek rentowności CDS‑ów był przeciętnie cztero‑
krotnie większy dla banków z krajów GIIPS niż dla banków spoza tych krajów.

28 D. Gros, C. Alcidi, A. Giovanni, Central Banks in Times of Crisis: The FED vs. the ECB, „CEPS Policy Briefs” 
2012, no. 276.

29 ECB, Technical Features of Outright Monetary Transactions, 6 September 2012.
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Jedną z możliwych konsekwencji zastosowania przez banki centralne luzowania ilościo‑
wego i pokrewnych niekonwencjonalnych metod interwencji może być wejście wymienionych 
instrumentów do zbioru „stałych” narzędzi polityki monetarnej. Kwestię instytucjonalnego 
umocowania programów pomocowych podjęli Ronkainen i Sorsa30. Zwracają oni uwagę 
– na przykładzie amerykańskiego Fedu – na rozbieżności, jakie mogą nastąpić w działa‑
niach banku centralnego, którego mandat jest niespójny i zakłada realizację zbyt wielu celów 
jednocześnie31. Z tego względu obniża się prawdopodobieństwo, że stosowane po ostatnim 
kryzysie finansowym metody zostaną formalnie dołączone do podstawowych narzędzi 
polityki monetarnej.

7. Wpływ interwencji EBC na realną gospodarkę

Większość opracowań dotyczących niekonwencjonalnych interwencji EBC bada ich wpływ 
na instytucje kredytowe i niewiele jest opracowań dotyczących sfery realnej – np. wzrostu 
PKB, akcji kredytowej, stopy bezrobocia, zachowania się przedsiębiorstw. Jednak opubliko‑
wane dotychczas ustalenia32 wskazują na to, że olbrzymie w swojej skali interwencje ECB 
miały niewielkie przełożenie na realną sferę gospodarki. Banki korzystające ze wsparcia 
banku centralnego z reguły nie zwiększały akcji kredytowej, a nawet gdy miało to miejsce, 
to przedsiębiorstwa nie przeznaczały kredytów na inwestycje i zwiększenie zatrudnienia. 
Wybrane badania wskazują, że ogłoszenie programu OMT spowodowało wzrost akcji kre‑
dytowej tych banków, których kondycja polepszyła się najbardziej33. Jednakże przedsiębior‑
stwa wykorzystały pozyskane w ten sposób finansowanie nie na inwestycje lub zwiększenie 
zatrudnienia, ale na rozbudowę rezerw gotówkowych34. Działo się dlatego, że w czasie niepew‑
ności gospodarczej, w tym w szczególności niepewności co przyszłego popytu, przedsiębior‑
stwa przyjmują zwykle zachowawczą postawę. Przejawia się ona ograniczeniem inwestycji, 
zatrudnienia, wynagrodzeń oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na bezpieczne aktywa. 
Gdyby programy EBC były skuteczne w zmniejszaniu tej niepewności, na rynku powinno być 
obserwowane zwiększenie inwestycji, zatrudnienia oraz zapotrzebowania na finansowanie. 
Przegląd literatury wskazuje jednak na to, że o ile działania EBC wzmocniły sektor bankowy, 
to nie zmniejszyły niepewności przedsiębiorstw niefinansowych, przez co te ostatnie wciąż 
realizują strategię, jaką obrały po wybuchu kryzysu. W czasie gdy akcja kredytowa banków 

30 A. Ronkainen, V. P. Sorsa, Quantitative Easing Forever? Financialisation and the Institutional Legitimacy of 
the Federal Reserve’s Unconventional Monetary Policy, „New Political Economy” 2017.

31 W określonych przypadkach bank centralny prowadziłyby politykę zmierzającą do jednoczesnego uzyska‑
nia wysokiej stopy krótkoterminowej i niskiej stopy długoterminowej.

32 S. Daetz, M. Subrahmanyam et al., Did ECB Liquidity Injections Help the Real Economy?, New York Univer‑
sity, New York 2016.

33 V. Acharya et al., Whatever it Takes: The Real Effects of Unconventional Monetary Policy, 16th Jacques Polak 
Annual Research Conference, 2015.

34 S. Daetz, M. Subrahmanyam et al., Did ECB…, op.cit.
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z krajów GIIPS była znacząco ograniczona, przedsiębiorstwa „nauczyły się” finansować z wła‑
snych przepływów pieniężnych i ostatnie działania EBC nie zmieniły ich nastawienia. Akcja 
kredytowa dla przedsiębiorstw w krajach peryferyjnych miała po 2009 r. ujemną dynamikę 
(rysunek 2). Na początku 2016 r. wartość kredytu dla przedsiębiorstw w Hiszpanii i Portu‑
galii osiągnęła poziom niższy niż w na początku 2006 r. Dla porównania kredyt dla przed‑
siębiorstw w Niemczech utrzymywał się od 2009 r. na względnie niezmienionym poziomie 
nominalnym. Jednak w przypadku stosunku wartości kredytu dla przedsiębiorstw do PKB 
także w Niemczech odnotowany został spadek.

Rysunek 2.  Akcja kredytowa dla przedsiębiorstw w krajach peryferyjnych strefy euro 
oraz w Niemczech (2006 = 100)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBC.

Przytoczone dane liczbowe potwierdzają występowanie zjawiska finansyzacji, którego 
przejawem w tym wypadku jest nieprzekazanie przez instytucje kredytowe środków pozyska‑
nych z banku centralnego do realnej gospodarki. Należy jednak zauważyć, że wpływ na roz‑
wój akcji kredytowej ma także strona popytowa – a więc skłonność gospodarstw domowych 
i przedsiębiorstw do zaciągania zobowiązań. Okres kilku lat po apogeum kryzysu pozostaje 
okresem niepewności co do rozwoju uwarunkowań rynkowych, co negatywnie wpływa 
na apetyt na ryzyko oraz na zdolność kredytową. Na ograniczenie popytu wpływ mają także 
bardziej – niż w okresie przedkryzysowym – restrykcyjne regulacje nadzorcze, dotyczące 
w szczególności zadłużania się gospodarstw domowych.

Według Fratzschera et al.35 operacje EBC, choć koncentrowały się w strefie euro, to pozy‑
tywnie oddziaływały także na rynki światowe – poprzez wzrost cen akcji, niwelowanie awersji 

35 M. Fratzscher et al., ECB Unconventional Monetary Policy: Market Impact and International Spillovers, „IMF 
Economic Review” 2016, vol. 64, no. 1.
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do ryzyka oraz zmniejszanie ryzyka kredytowego. Następstwem uruchomienia programów 
pomocowych było również osłabienie się euro względem dolara. Deprecjacja waluty UE jest 
wymieniana jako „nieoficjalny” cel pokryzysowych działań Mario Draghiego na czele EBC. 
Ich motywacją miał być proces, w którym osłabienie waluty zwiększa konkurencyjność 
gospodarki i pozwala na przyspieszenie ekonomicznej odbudowy krajów strefy euro. Taka 
motywacja nie tylko wykracza poza zakres mandatu EBC, ale także stoi w opozycji do apelu 
wystosowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, aby państwa 
członkowskie tych organizacji powstrzymały się od wszelkich form protekcjonizmu, w tym 
dewaluacji waluty36.

Wielka skala niekonwencjonalnej polityki EBC powoduje, że efekty prowadzonych pro‑
gramów odczuwane są także w gospodarkach krajów spoza strefy euro. Horvath i Voslarova37 
stwierdzili, że skutkiem działań EBC było umocnienie aktywności gospodarczej w Cze‑
chach, na Węgrzech i w Polsce. Stwierdzenie występowania takich efektów zewnętrznych 
może mieć implikacje dla banków centralnych wymienionych krajów – prowadzona przez 
nie polityka monetarna powinna być mniej ekspansywna, niż gdyby oddziaływanie inter‑
wencji EBC było znikome lub nie występowało wcale. Należy także zauważyć, że w momen‑
cie, w którym EBC zadeklarował nieograniczone programy skupu rządowych obligacji, 
zaczął pełnić funkcję banku centralnego jako jedynej instytucji zdolnej do zapewnienia 
stabilizacji systemu finansowego. Było to działanie wychodzące poza zakres utrzymania 
stabilnych cen, czyli główny cel polityki monetarnej według Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Odejście EBC od realizacji przede wszystkim celu inflacyjnego budzi 
sprzeciw części państw UE, w szczególności Niemiec. Można oczekiwać, że popierany 
przez tę frakcję następca Mario Draghiego będzie dążył do powrotu EBC do konwencjo‑
nalnej polityki monetarnej.

8. EBC a działania innych banków centralnych

W 2016 r. wartość aktywów pozostających w bilansie wszystkich programów skupów akty‑
wów koordynowanych przez EBC wynosiła niewiele ponad 1,1 bln EUR wobec sumy bilan‑
sowej równej 3 bln EUR. Dla porównania wartość aktywów kupionych przez Fed w latach 
2008–2015 wyniosła 3,7 bln USD, natomiast Bank Anglii w ramach własnego programu 
Asset Purchase Facility wprowadził do gospodarki 375 mld GBP38. Skalę działań Fedu oddaje 
fakt, że przed 2007 r. jego aktywa nie przekraczały 1 bln USD. Z kolei suma bilansowa BoE 

36 IMF, Communiqué of the Thirty-Third Meeting of the IMFC, 2016.
37 R. Horvath, K. Voslarova, International Spillovers of ECB’s Unconventional Monetary Policy: The Effect on 

Central Europe, „Applied Economics” 2016, vol. 49, 2017, s. 2352–2364.
38 Na bieżąco aktualizowane informacje Bank of England publikuje na stronie internetowej Asset Purchase 

Facility‑Results.
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wynosiła pod koniec 2007 r. jedynie ok. 80 mld GBP39 40. Według badań nad efektywnością 
 omawianych programów zakup przez bank centralny aktywów o równowartości 1% PKB 
przekładał się na spadek rentowności benchmarku (obligacji) między 10 a 20 punktów bazo‑
wych. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że długoterminowy spadek rentowności 
obligacji amerykańskich wynikał także z pogłębiającego się kryzysu w Europie, którego efek‑
tem było przenoszenie się inwestorów z UE do USA. Spadek zaufania do rynków europejskich 
miał mieć oddziaływanie co najmniej tak samo silne, jak bezpośrednie interwencje Fedu41.

Należy także zauważyć różnicę między programami Fedu i EBC w tzw. drugiej fazie 
kryzysu, tj. po 2010 r. Program Quantitative Easing (luzowania ilościowego) obliczony był 
na stymulowanie gospodarki obniżaniem długoterminowej stopy wolnej od ryzyka (na którą 
bank centralny nie ma bezpośredniego wpływu) poprzez skup długoterminowych obligacji 
rządowych. Z kolei działania EBC – które można określić mianem „luzowania kredytowego” 
– były początkowo motywowane faktem, że banki z tzw. krajów peryferyjnych strefy euro 
zostały odcięte od rynku międzybankowego i EBC przyjął rolę inwestora zapewniającego 
im płynność42. Innym przykładem wypierania prywatnych inwestorów przez EBC są pro‑
gramy LTRO (patrz Aneks), przy których tzw. haircut sięga nawet 50%. Zatem, aby zapewnić 
sobie finansowanie z tego źródła, banki muszą przedstawić zabezpieczenie (ang. collateral), 
które stanowi nierzadko dwu‑ lub nawet czterokrotność środków otrzymywanych z EBC. 
W rezultacie w razie niewypłacalności banku dla wierzycieli prywatnych zostaje niewielka 
część jego aktywów, co może obniżać apetyt inwestorów na finansowanie banków, które 
finansują się także z pomocą EBC. W przeciwieństwie do EBC amerykański Fed brał na sie‑
bie ryzyko inwestorów prywatnych, dając tym samym silny sygnał, który pozwolił na szybką 
odbudowę zaufania rynkowego43.

9. Podsumowanie

Choć wartość programów pomocowych EBC przekroczyła 1 bln EUR, to nie przynio‑
sły one efektu w postaci zmian oprocentowania rządowych obligacji. Wyczekiwany spa‑
dek rentowności tych papierów wywołało dopiero wystąpienie Mario Draghiego, w którym 
potwierdził determinację EBC w rozwiązywaniu problemów, przed jakimi stanęła strefa euro. 
Krytycy działań EBC muszą brać pod uwagę konsekwencje, jakie dla kondycji europejskiej 

39 Skalę programów pomocowych poszczególnych banków centralnych można przedstawić także w odniesie‑
niu do wielkości gospodarek „ich” krajów. Według E. Yardeni (E. Yardeni, Global Economic Briefing: Central 
Bank Balance Sheets, Yardeni Research, 2018) aktywa banków centralnych wynosiły: Fed ok. 7% PKB pod koniec 
2008 r. i ok. 22% PKB pod koniec 2017 r., EBC odpowiednio 17% i 38%, BoE odpowiednio ok. 7% i 22% (2016). 
Dane dla BoE – według Federal Reserve Bank of St. Louis.

40 Bank of England, Annual Report 2007, 2008.
41 M. Pooter et al., Cheap Talk.., op.cit.
42 D. Gros, C. Alcidi, A. Giovanni, Central Banks…, op.cit.
43 Ibidem.
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gospodarki miałoby zaniechanie działań przez bank centralny. Scenariusz ten pozostaje już 
jednak tylko w strefie rozważań teoretycznych. Empirycznie można dokonywać porównań 
z innymi krajami – np. USA. Należy jednak przy tym uwzględniać fakt, że problem spadku 
zaufania inwestorów do niektórych zadłużonych państw był charakterystyczny wyłącznie 
dla Europy i amerykański Fed miał mniej złożone zadanie do zrealizowania – musiał „jedy‑
nie” uratować zagrożone kryzysem banki. Wydaje się także, że obiektywna ocena działań 
EBC będzie możliwa dopiero z perspektywy czasu – być może co najmniej kilku lat – i będzie 
zależeć od tego, czy kraje strefy euro wrócą na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. 
Wreszcie – należy pamiętać – że europejski bank centralny poddawany jest nieustannej pre‑
sji politycznej i zobowiązany jest godzić interesy tak odmiennych gospodarek, jak choćby 
niemiecka i grecka, co jest zadaniem trudnym, o ile w ogóle wykonalnym. Operacje EBC 
okazały się skuteczne w tym sensie, że nie odnotowano po ich wprowadzeniu zdarzeń, któ‑
rym miały zapobiegać, a jednocześnie nie wywołały jednoznacznie negatywnych skutków 
ubocznych dla gospodarki. Ocena działań EBC powinna uwzględniać fakt, że zostały pod‑
jęte w wyjątkowych uwarunkowaniach ekonomicznych: w następstwie kryzysu, któremu 
towarzyszyło spowolnienie gospodarcze, bardzo niska inflacja oraz ogólny spadek zaufania 
do sektora finansowego i wewnątrz jego samego. Oprócz rzeczywiście zrealizowanych inter‑
wencji na rynku, skutecznym narzędziem EBC okazała polityka informacyjna, obejmująca 
ogłoszenie poszczególnych programów skupu oraz przede wszystkim deklarację determina‑
cji banku centralnego w ochronie strefy euro.

Rysunek 3. Kredyt mieszkaniowy w krajach strefy euro oraz spoza strefy euro (2006 = 100)
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Aneks 1.  Programy polityki monetarnej i operacje 
otwartego rynku EBC

1. Regularne operacje otwartego rynku
1.1. MRO (main refinancing operations) – operacje regulujące krótkoterminowe stopy 

procentowe poprzez dostarczanie jednotygodniowej płynności;
1.2. LTRO (longer-term refinancing operations) – dostarczanie dodatkowej płynności 

o trzymiesięcznym terminie zapadalności.
2. Programy skupu aktywów – asset purchase programmes (stan: gru 2016)

2.1. Rozszerzony program skupu aktywów – expanded asset purchase programme APP
2.1.1.  (CBPP3) third covered bond purchase programme, paź 2014 – wartość: 204 bln 

EUR
2.1.2.  (ABSPP) asset-backed securities purchase programme, lis 2014 – wartość: 23 bln 

EUR
2.1.3. (PSPP) public sector purchase programme, mar 2015 – wartość: 1255 bln EUR

3. Programy zakończone
3.1. SMP Securities Markets Programme maj 2010 – wrz 2012 wartość: 102 bln EUR
3.2. CBPP1 Covered Bond Purchase Programme lip 2009 – cze 2010 wartość: 12 bln EUR
3.3. CBPP2 Covered Bond Purchase Programme lis 2011 – paź 2012 wartość: 7 bln EUR

4. Pozostałe
4.1. TLTRO – ukierunkowane dłuższe operacje refinansujące
4.2. OMT – bezpośrednie transakcje monetarne, trwa od wrz 2012

Program zakłada zakup teoretycznie nieograniczonego wolumenu obligacji pań‑
stwa, które spełni 4 warunki:
1) otrzyma pomoc finansową z Europejskiego Mechanizmu Stabilności;
2) rząd wprowadzi reformy zalecone przez ESM;
3) kraj odzyska dostęp do finansowania z rynków prywatnych;
4) rentowność obligacji kraju jest wyższa niż wskazywałyby na to fundamenty 

gospodarcze.

Podziękowanie

Za pomoc przy pisaniu artykułu dziękuję Panu dr Mateuszowi Mokrogulskiemu.
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Assessment of Effectiveness of Market Interventions of 
the European Central Bank in the years 2010–2016

Summary

The article is aimed at the analysis of the impact of the post‑crisis interventions made by the European 
Central Bank in the years 2010–2016. The analysis refers to the aid programmes actually implemented 
in favour of banks and governments of the indebted EU countries as well as the information policy 
concerning the programmes announced but not implemented so far. On the basis of the quotation of 
domestic credit risk swaps (CDS) and the credit action dynamics the impact of the analysed aid pro‑
grammes on the real sphere of the economy was assessed. The observations indicate that interventions 
were effective as after they were introduced, the events that the Bank wanted to prevent did not take 
place. At the same time, no negative effects of the discussed programmes were explicitly confirmed. 
A relatively high effectiveness of the information policy of Central Bank was observed in comparison 
with expensive intervention programmes. Thus, it was found that the EBC activities within the dis‑
cussed scope brought the intended effects and may be regarded effective.

Keywords: central bank, EBC programmes, post‑crisis activities, information policy
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Bitcoin jako instrument bazowy  
exchange-traded funds

Streszczenie

Bitcoin jest jedną z ważnych innowacji finansowych ostatnich lat, będącą wynikiem rozwoju techno-
logicznego i informatyzacji rynku finansowego. Mimo stosunkowo krótkiej historii tej kryptowaluty, 
wykształciło się wiele giełd wyspecjalizowanych w jej obrocie, a na rynku finansowym pojawiły się 
pierwsze próby utworzenia opartych na niej instrumentów – pasywnie i aktywnie zarządzanych ex-
change-traded funds. W artykule przedstawiono te fundusze oraz, ze względu na brak dywersyfikacji 
ich portfeli, podjęto próbę określenia, czy inwestycja za ich pomocą jest lepsza od bezpośredniego lo-
kowania środków na rynku bitcoina. Ponadto zidentyfikowano podstawowe czynniki ryzyka, związane 
z inwestowaniem w analizowane fundusze oraz dokonano ich klasyfikacji.

Słowa kluczowe: bitcoin, giełdy bitcoina, exchange-traded fund, fundusz zarządzany aktywnie, fun-
dusz zarządzany pasywnie
Kody klasyfikacji JEL: G10, G23
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1. Wprowadzenie

Informatyzacja rynku finansowego wywołana rozwojem technologicznym przyczyniła się 
do powstania wielu kryptowalut. Według Europejskiego Banku Centralnego mogą być one 
zdefiniowane jako cyfrowa reprezentacja wartości i w pewnych okolicznościach wykorzy-
stane jako alternatywa dla pieniądza. W 2015 r. istniało ich około 500, niemniej jednak tylko 
kilka z nich było wykorzystywanych przy dokonywaniu płatności1. Pierwszą i jak dotąd naj-
popularniejszą kryptowalutą jest bitcoin. Przez swoich entuzjastów bywa określany mianem 
aktywa XXI w. Spotyka się on jednak z negatywnym nastawieniem części podmiotów, które 
przejawia się nawet wprowadzeniem zakazu jego wykorzystywania w niektórych państwach.

Bitcoin stanowi stosunkowo młodą koncepcję, ponieważ funkcjonuje od 2009 r. Został 
stworzony przez osobę lub grupę osób ukrywających się pod pseudonimem Satoshi Naka-
moto. Jest oparty na architekturze peer-to-peer, która łączy obie strony transakcji, pomijając 
udział instytucji finansowych. Cechą odróżniającą go od tradycyjnych walut jest to, że jego 
emisja oraz obrót nie są kontrolowane przez banki centralne i instytucje nadzoru finanso-
wego, ale poprzez kryptografię. Emisja bitcoina zachodzi dzięki serwerom wykonującym 
skomplikowane operacje matematyczne i kryptograficzne. System został zaprojektowany 
w taki sposób, aby całkowita liczba bitcoinów nie przekroczyła 21 milionów. W celu zawarcia 
transakcji, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, w pierwszym kroku należy stwo-
rzyć tzw. portfel (ang. bitcoin wallet). Konieczne jest również wygenerowanie wykorzysty-
wanych przy zawieraniu transakcji pary kluczy kryptograficznych – publicznego, który jest 
widoczny dla wszystkich użytkowników sieci, oraz prywatnego, który jest znany wyłącznie 
jego właścicielowi2. Dzięki tym elementom ich posiadacz może uzyskać dostęp do bitcoinów 
znajdujących się w sieci blockchain, do których posiada prawo własności3.

Mimo krótkiej historii bitcoina, wykształciło się wiele giełd przeznaczonych do doko-
nywania nim obrotu, a na rynku finansowym pojawiła się koncepcja utworzenia exchange-
-traded funds (ETF), zaangażowanych na rynku tej kryptowaluty. Zadaniem pierwszych ETF 
było odzwierciedlenie wyników indeksów rynkowych. Grupa wykorzystywanych benchmar-
ków bardzo szybko jednak uległa rozszerzeniu. Być może wkrótce zostanie ona powiększona 
o bitcoina. Mogłoby to mieć istotne znaczenie dla rynku tej kryptowaluty. Xu i Yin4 doszli 
bowiem do wniosku, że wolumen obrotu tytułami uczestnictwa ETF ma istotne znaczenie 
dla efektywności cenowej indeksu bazowego.

1 EBC, Virtual Currency Schemes – a Further Analysis, Europejski Bank Centralny, Frankfurt 2015, s. 4.
2 K. Perez, M. Urbaniak, Bitcoin – wirtualny eksperyment czy waluta przyszłości?, „Ruch Prawniczy, Ekono-

miczny i Socjologiczny” 2013, z. 4, s. 163–181.
3 EBC, Virtual…, op.cit., s. 13.
4 L. Xu, X. Yin, Does ETF Trading Affect the Efficiency of the Underlying Index?, „International Review of 

Financial Analysis” 2017, vol. 51, s. 82–101.
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Celem tego opracowania jest weryfikacja hipotezy zakładającej, że inwestycja poprzez 
exchange-traded funds, dla których bitcoin stanowi instrument bazowy, jest bardziej korzystna 
dla inwestorów niż bezpośrednie lokowanie środków na rynku tej kryptowaluty. Kolejnym 
celem jest identyfikacja czynników ryzyka związanych z tymi funduszami. Artykuł składa 
się z czterech części. W pierwszej dokonano przeglądu literatury poświęconej inwestycjom 
w bitcoina. Druga z nich zawiera przedstawienie analizowanych exchange-traded funds. Są 
to fundusze zarządzane zarówno aktywnie, jak i pasywnie. W kolejnej części porównano 
bezpośrednią inwestycję w bitcoina z inwestycją pośrednią, za pomocą opisanych wcześniej 
funduszy. W czwartej części przedstawiono czynniki ryzyka związane z analizowanymi 
instrumentami, zidentyfikowane z punktu widzenia inwestorów. W artykule wykorzystano 
metody analizy opisowej, analizy komparatywnej oraz statystyki opisowej.

Ze względu na fakt, iż rynek exchange-traded funds opartych na bitcoinie dopiero powstaje 
– obecnie funkcjonuje tylko jeden fundusz jedynie przypominający konstrukcją ETF, brakuje 
poświęconych im opracowań naukowych. W tym artykule wykorzystano głównie opraco-
wania poświęcone bitcoinowi, funduszom typu ETF, jak również strony internetowe spon-
sorów funduszy i wnioski złożone przez nich do Securities and Exchange Commission oraz 
witryny internetowe giełd bitcoina.

2. Inwestycja w bitcoina – przegląd literatury

Bitcoin budzi zainteresowanie zarówno wśród inwestorów, co jest w dużej mierze spo-
wodowane gwałtownym wzrostem jego ceny w ostatnich latach, jak również naukowców. 
Pomimo tego, że został przedstawiony w publikacji S. Nakamoto5 w kontekście nowego 
systemu pieniądza elektronicznego, jak również mimo tego, że sama elektroniczna moneta 
została zdefiniowana tam w sposób wysoce techniczny – jako ciąg podpisów cyfrowych, 
wielu reprezentantów świata akademickiego patrzy na niego jak na jedno z aktywów finan-
sowych, podkreślając przy tym jego spekulacyjny charakter. D. G. Baur, K. Hong i A. D. Lee6 
stwierdzili, że bitcoin w analizowanych przez nich latach 2010–2015 nosił cechy tego typu 
inwestycji. Nie był natomiast wykorzystywany jako alternatywa dla walut czy też środek 
wymiany. F. Glaser i in. doszli do podobnego wniosku, podkreślając, że zwłaszcza inwesto-
rzy, którzy dopiero wkraczają na rynek kryptowalut, nie postrzegają bitcoina jako alterna-
tywnego systemu transakcyjnego, lecz jako jedno ze spekulacyjnych aktywów7. Spekulacje 

5 S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008, s. 1, 2, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 
dostęp 21.12.2017.

6 D. G. Baur, K. Hong, A. D. Lee, Bitcoin: Medium of Exchange or Speculative Assets?, Accepted Manuscript, 
„Journal of International Financial Markets, Institutions & Money” 2017, s. 2, 18.

7 F. Glaser, M. Haferkorn, M. Siering, M. C. Weber, K. Zimmermann, Bitcoin – Asset or Currency? Revealing 
Users’ Hidden Intentions, Proceedings of the European Conference on Information Systems (ECIS), Tel Aviv, 
2014, s. 2.
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na tym rynku niosą pewne korzyści dla inwestorów, m.in. w postaci zwiększenia płynności 
rynku. Z drugiej jednak strony mogą prowadzić do wzrostu zmienności ceny i powstawania 
baniek spekulacyjnych8.

Bańki spekulacyjne można zdefiniować jako okresy gwałtownego wzrostu, a następnie 
załamania ceny aktywów, któremu towarzyszy zwykle wysoki wolumen obrotu9. E. Cheah 
i J. Fry10 stwierdzili, że w 2013 r. na rynku bitcoina występowała bańka spekulacyjna. 
Według S. Corbeta, B. Luceya i L. Yarovyej11 istnieją przesłanki, by podejrzewać jej wystą-
pienie na tym rynku na przełomie lat 2013 i 2014. Ponadto autorzy ci uznali, że istniała ona 
również od momentu, w którym cena bitcoina przekroczyła poziom 1000 USD, aż do końca 
analizowanego przez nich okresu – listopada 2017 r.

Spekulacyjny charakter bitcoina nie staje na przeszkodzie, aby wykorzystać go do dywer-
syfikacji ryzyka portfela inwestycyjnego. Wielu naukowców podkreśla jego szczególną uży-
teczność w tym zakresie. Analizując przedział czasowy od 2010 do 2013 r., V. K. Pandey 
i C. Y. Wu12 doszli do wniosku, że jest to możliwe ze względu na niską lub też statystycz-
nie nieistotną korelację tej kryptowaluty z takimi klasami aktywów, jak akcje, obligacje, 
nieruchomości, towary, czy też z tzw. indeksem strachu – VIX. Ponadto stwierdzili oni, że 
w analizowanym przez nich przedziale czasowym dodanie bitcoina do portfela zwiększało 
efektywność inwestycji. Analiza tygodniowych obserwacji z tego samego przedziału czaso-
wego, przeprowadzona przez M. Brière, K. Oosterlincka i A. Szafarz13, potwierdza tę konklu-
zję. Również D. G. Baur, K. Hong i A. D. Lee14, analizując własności statystyczne dziennych 
stóp zwrotu bitcoina w latach 2010–2015, doszli do wniosku, że ta kryptowaluta nie była 
skorelowana z tradycyjnymi klasami aktywów, takich jak akcje, obligacje oraz towary i to 
zarówno w okresach spokoju, jak i zawirowań na rynku finansowym. Ze względu na ziden-
tyfikowaną przez siebie ujemną korelację występującą pomiędzy dziennymi stopami zwrotu 
bitcoina i walut wybranych państw w latach 2011–2015, J. Carrick15 pokazał, że włączenie tej 
kryptowaluty do portfela inwestycyjnego z ekspozycją na rynek walutowy pomagało zwięk-
szyć skorygowane o ryzyko stopy zwrotu z portfela. Wykorzystując dane o częstotliwości 

 8 P. Ciaian, D. Kancs, M. Rajcaniova, The Digital Agenda of Virtual Currencies: Can BitCoin Become a Global 
Currency?, „Information Systems and e-Business Management” 2016, vol. 14, s. 883–919.

 9 A. MacDonell, Popping the Bitcoin Bubble: An Application of Log-periodic Power Law Modeling to Digital 
Currency, Working Paper, 2014, s. 30, https://economics.nd.edu/assets/134206/mac_donell_popping_the_ biti-
coin_bubble_ an_application_of_ log_periodic_power_law_modeling_to_digital_currency.pdf, dostęp 20.12.2017.

10 E. Cheah, J. Fry, Speculative Bubbles in Bitcoin Markets? An Empirical Investigation Into the Fundamental 
Value of Bitcoin, „Economic Letters” 2015, vol. 130, s. 32–36.

11 S. Corbet, B. Lucey, L. Yarovya, Datestamping the Bitcoin and Ethereum Bubbles, Accepted Manuscript, 
„Finance Research Letters” 2017, s. 10–12.

12 C. Y. Wu, V. K. Pandey, The Value of Bitcoin in Enhancing the Efficiency of an Investor’s Portfolio, „Journal of 
Financial Planning” 2014, vol. 27, s. 44–52.

13 M. Brière, K. Oosterlinck, A. Szafarz, Virtual Currency, Tangible Return: Portfolio Diversification with Bit-
coin, „Journal of Asset Management” 2015, vol. 16, s. 365–373.

14 D. G. Baur, K. Hong, A. D. Lee, Bitcoin…, op.cit.
15 J. Carrick, Bitcoin as a Complement to Emerging Market Currencies, „Emerging Markets Finance & Trade” 

2016, vol. 52, s. 1–14.
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dziennej i tygodniowej z okresu od 2011 do 2015, G. Azzi i in.16 również uznali, że bitcoin 
jest odpowiedni do dywersyfikacji ryzyka, podkreślając przy tym, że nie nadaje się on do 
celów hedgingowych. Analizowali go w kontekście głównych globalnych indeksów giełdo-
wych, obligacji, ropy naftowej, złota oraz indeksu rynku towarowego. Z kolei A. MacDonell17 
zidentyfikował występowanie ujemnej zależności pomiędzy ceną bitcoina a indeksem zmien-
ności – VIX, w latach 2010–2013. Oznacza to, że w momencie, gdy zmienność S&P 500 była 
niska, inwestorzy kierowali swoje środki na rynek bitcoina w nadziei na wyższy zwrot niż 
ten możliwy do wygenerowania na rynku akcji.

Aby włączyć bitcoina do swojego portfela, inwestorzy mogą go nabyć na jednej z wielu 
giełd kryptowalut, z których część pozostaje nieregulowana. Pojawiły się już jednak pierw-
sze instrumenty oparte na bitcoinie, notowane na tradycyjnym, regulowanym rynku 
–  exchange-traded notes na NASDAQ OMX Stockholm, czy kontrakty futures oferowane 
przez CME Group. Utworzenie exchange-traded funds mogłoby być kolejnym krokiem eks-
pansji bitcoina na rynku regulowanym.

3. Bitcoin na rynku exchange-traded funds

Exchange-traded funds są obecne na rynku finansowym od początku lat 90. XX w. i sta-
nowią jeden z jego najszybciej rozwijających się segmentów, o czym świadczy rosnąca liczba 
tych funduszy oraz wartość aktywów, którymi zarządzają18. To fundusze inwestycyjne emi-
tujące tytuły uczestnictwa, które są przedmiotem obrotu giełdowego. Większość z nich jest 
zarządzana pasywnie, co oznacza, że ich głównym zadaniem jest odwzorowanie zachowa-
nia wybranego indeksu. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że portfele niektórych funduszy 
typu ETF są zarządzane aktywnie19. Ich celem nie jest wówczas naśladowanie zachowania 
danego indeksu rynkowego, a realizacja określonej polityki inwestycyjnej poprzez włączenie 
do portfela wybranych przez zarządzającego instrumentów20.

Na koniec 2016 r. największym rynkiem ETF był rynek Stanów Zjednoczonych. Kapitał 
zgromadzony w portfelach amerykańskich funduszy tego typu kształtował się na poziomie 
2,5 bln USD, co stanowiło ok. 73% aktywów netto światowego rynku ETF. Pierwszy pasyw-
nie zarządzany ETF w USA pomyślnie przebył procedurę rejestracyjną w Securities and 

16 G. Azzi, E. Bouri, L. I. Hagfors, P. Molnár, D. Roubaud, On the Hedge and Safe Haven Properties of Bitcoin: 
Is it Really More Than a Diversifier?, „Finance Research Letters” 2017, vol. 20, s. 192–198.

17 A. MacDonell, Popping…, op.cit.
18 J. M. Hill, M. Hougan, D. Nadig, A Comprehensive Guide to Exchange Traded Funds (ETFs), CFA Research 

Institute Foundation, Nowy Jork 2015, s. 2, 15.
19 T. Miziołek, Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze 

ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących, Wydawnic-
two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 356–357.

20 ICI, 2017 Investment Company Fact Book. A Review of Trends and Activities in the Investment Company 
Industry, Investment Company Institute, 2017, s. 60.
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Exchange Commission w 1993 r. Aktywnie zarządzane fundusze tego typu pojawiły się jed-
nak dopiero w roku 200821. Również w Stanach Zjednoczonych powstała koncepcja pierw-
szych funduszy typu ETF, lokujących środki w bitcoina. Niemniej jednak jak dotąd SEC nie 
zaakceptowała żadnego ze złożonych wniosków.

3.1.  Przykłady pasywnych instrumentów typu ETF 
odzwierciedlających kurs bitcoina

Wśród projektów utworzenia pasywnych exchange-traded funds, mających za zadanie 
odwzorowanie notowań bitcoina, znajdują się koncepcje dotyczące: Bitcoin Investment Trust, 
Winklevoss Bitcoin Trust oraz SolidX Bitcoin Trust. Podstawowe informacje na ich temat 
zostały zestawione w tabeli 1.

Ze względu na fakt, że analizowane instrumenty są funduszami pasywnymi, a rynek 
bitcoina jest zdecentralizowany i nie ma jednego obowiązującego kursu tej kryptowaluty, 
istotną kwestią stał się sposób, w jaki będzie wyznaczany kurs bitcoina, który fundusze będą 
starały się naśladować. W przypadku Bitcoin Investment Trust oraz SolidX Bitcoin Trust 
wybrano jeden z indeksów rynku bitcoina – TradeBlock XBX. Wyraża on kurs spot bitco-
ina do amerykańskiego. Jego wartość jest obliczana co sekundę, na podstawie cen bitcoina 
ważonych wolumenem obrotu, które pochodzą z wybranych wiodących giełd22. Natomiast 
zadaniem Winklevoss Bitcoin Trust ma być odwzorowanie zachowania kursu aukcyjnego 
bitcoina w stosunku do dolara amerykańskiego odnotowanego na giełdzie Gemini o godzi-
nie 16:00 czasu nowojorskiego każdego dnia roboczego. Giełda ta stanowi własność depo-
zytariusza funduszu – Gemini Trust Company oraz podlega jego sponsorowi23. Jest to rynek 
w pełni regulowany przez New York State Department of Financial Services i specjalizuje się 
w obrocie dwiema kryptowalutami – bitcoinem oraz ethereum24.

Analizowane fundusze pasywne będą dokonywać bezpośrednich inwestycji na rynku 
kryptowalut. Dlatego też istotną kwestią staje się zapewnienie bezpieczeństwa posiada-
nych przez nie bitcoinów. W przypadku wszystkich omawianych funduszy będą wykorzy-
stywane portfele odłączone od sieci internetowej (ang. cold storage), co ma przyczynić się 
do wzrostu bezpieczeństwa bitcoinów. Warto zauważyć, że SolidX Bitcoin Trust wyróżnia 
się na tle analizowanej grupy tym, że znajdujące się w jego posiadaniu bitcoiny będą objęte 

21 Ibidem, s. 56.
22 TradeBlock, XBX Information, 2017, https://tradeblock.com/markets/index/, dostęp 14.09.2017.
23 Amendment No. 9 to Form S-1 Registration Statement under the Securities Act of 1933, Winklevoss Bit-

coin Trust, Digital Asset Services, 2017, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1579346/000119312517034708 
/d296375ds1a.htm#toc296375_4, dostęp 13.09.2017.

24 Gemini, About Us, 2017, https://gemini.com/about/, dostęp 16.09.2017.
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ubezpieczeniem. Obejmie ono m.in. ich kradzież, szkody wyrządzone przez ataki hakerskie 
czy utratę kluczy prywatnych25.

Tabela 1. Podstawowe informacje dotyczące analizowanych pasywnych funduszy typu ETF

Nazwa Bitcoin Investment Trust Winklevoss Bitcoin Trust SolidX Bitcoin Trust

Data wpływu 
wniosku do SEC

niezgłoszony 
do SEC

20.01.2017 08.02.2017 03.02.2017

Rynek OTCQX NYSE Arca, Inc. Bats BZX Exchange, Inc. NYSE Arca, Inc.

Skrócony symbol GBTC COIN XBTC

Sponsor Grayscale Investments, LLC Digital Asset Services, LLC SolidX Management, LLC

Aktywa bazowe bitcoin denominowany w USD bitcoin denominowany w USD bitcoin denominowany w USD

Cena referencyjna 
bitcoina

TradeBlock XBX Index cena aukcyjna na giełdzie 
Gemini z godz. 16:00 czasu 
nowojorskiego, każdego dnia 
roboczego

TradeBlock XBX Index

Wykorzystanie 
tzw. cold storage

tak tak tak

Ubezpieczenie 
aktywów

nie nie tak

Liczba tytułów 
w koszyku

100 100 000 100 000

Roczna opłata za 
zarządzanie

2% b.d. b.d.

Pierwszy 
dzień obrotu 
publicznego

04.05.2015 r. – – –

Aktywa funduszu* 2,553 mld USD

Liczba 
wyemitowanych 
tytułów*

1 915 200

Liczba bitcoinów 
przypadająca 
na jeden tytuł 
uczestnictwa*

0, 09181239

b.d. – brak danych.
* Stan na dzień 31.12.2017 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Amendment No. 9 to Form S-1 Registration Statement under the Securities Act of 
1933, Winklevoss Bitcoin Trust, Digital Asset Services, 2017, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1579346/000119312517034708/
d296375ds1a.htm#toc296375_4, dostęp 13.09.2017; Grayscale Investments, Overview, 2018, http://grayscale.co/bitcoin-invest-
ment-trust/, dostęp 5.01.2018; Registration Statement under the Securities Act of 1933, Bitcoin Investment Trust, Grayscale 
Investments, 2017, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1588489/000119312517013693 /d157414ds1.htm#tx157414_18, dostęp 
16.09.2017; Amendment No. 3 to Form S-1 Registration Statement under the Securities Act of 1933, SolidX Bitcoin Trust, 
SolidX Management, 2017, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1668039/000119312517030817/d121870ds1a.htm#rom121870_5, 
dostęp 11.09.2017.

25 Amendment No. 3 to Form S-1 Registration Statement under the Securities Act of 1933, SolidX Bitcoin 
Trust, SolidX Management, 2017, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1668039/000119312517030817/d121870ds1a.
htm#rom121870_5, dostęp 11.09.2017.
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Żaden z wniosków złożonych przez sponsorów funduszu do Securities and Exchange 
Commission nie został jeszcze zaakceptowany. Pierwszym z nich był ten dotyczący Win-
klevoss Bitcoin Trust z 2013 r.26. W uzasadnieniach odrzucenia najnowszych wniosków zło-
żonych w sprawie Winklevoss Bitcoin Trust oraz SolidX Bitcoin Trust, wydanych w marcu 
2017 r., SEC wyraziła zdanie, że znaczące rynki bitcoina nie są uregulowane i z tego względu 
giełdy, na których będą notowane tytuły uczestnictwa, nie będą w stanie zapobiec poten-
cjalnym nieuczciwym czy manipulacyjnym praktykom w odniesieniu do tych instrumen-
tów oraz zapewnić bezpieczeństwa inwestorom. Komisja uznała, że giełdy te nie zawarły 
bowiem porozumień w zakresie wymiany informacji i nadzoru (ang. surveillance-sharing 
agreements) i w najbliższym czasie nie będą w stanie ich zawrzeć z giełdami, na których 
notowany jest bitcoin lub instrumenty pochodne na bitcoina. Mimo że Winklevoss Bitcoin 
Trust zawarł tego typu porozumienie z giełdą Gemini, SEC uznała je za niewystarczające27. 
Podobnie w przypadku SolidX Bitcoin Trust, SEC uznała, że żadna z giełd biorących udział 
w obliczaniu TradeBlock XBX Index nie jest regulowanym rynkiem, z którym giełda notu-
jąca tytuły uczestnictwa funduszu zawarła lub mogłaby zawrzeć stosowne porozumienie28.

SEC w swym oświadczeniu podkreśliła, że nie uważa, by każdy exchange-traded pro-
duct (ETP) wymagał istnienia rynku instrumentów pochodnych na instrument bazowy. 
Niemniej jednak zaznaczyła, że gdy rynek spot instrumentu bazowego jest nieuregulowany, 
musi istnieć znaczący i poddany regulacjom rynek derywatów na instrument bazowy, z któ-
rym giełda notująca ETP mogłaby zawrzeć odpowiednie porozumienia w zakresie wymiany 
informacji i nadzoru. W analizowanym przypadku takiego rynku w momencie odrzucenia 
wniosków brakowało29.

Funduszem, którego tytuły uczestnictwa znalazły się w obrocie publicznym, pomimo 
tego że jak dotąd nie został on zarejestrowany w SEC, jest Bitcoin Investment Trust (BIT). 
Z tego względu, chociaż w swojej konstrukcji przypomina exchange-traded fund, to z praw-
nego punktu widzenia nim nie jest. Jego sponsor zdecydował się na przystąpienie do długo-
trwałej procedury rejestracyjnej w SEC dopiero na początku roku 2017. BIT został utworzony 
we wrześniu 2013 r. Wyemitowane przez niego tytuły uczestnictwa są notowane na rynku 
pozagiełdowym (ang. over-the-counter) – OTCQX. Do obrotu publicznego trafiły w maju 

26 Registration Statement under the Securities Act of 1933. Winklevoss Bitcoin Trust, Math-Based Asset Servi-
ces, 2013, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1579346/000119312513279830/d562329ds1.htm, dostęp 03.09.2017; 
Reuters, SolidX Files to Launch Bitcoin Exchange-traded Product, 2016, www.reuters.com/article/usa-bitcoin-so-
lidxpartnersinc-idUSL4N19Y4FN, dostęp 3.09.2017.

27 Order Disapproving a  Proposed Rule Change, as Modified by Amendments  No.  1 and 2, to  BZX Rule 
14.11 (e) (4), Commodity-Based Trust Shares, to List and Trade Shares Issued by the Winklevoss Bitcoin Trust, 
SEC, 2017, www.sec.gov/rules/sro/batsbzx/2017/34–80206.pdf, dostęp 16.09.2017.

28 Order Disapproving a Proposed Rule Change, as Modified by Amendment No. 1, Relating to the Listing 
and Trading of Shares of the SolidX Bitcoin Trust under NYSE Arca Equities Rule 8.201, SEC, 2017, www.sec.gov/
rules/sro/nysearca/2017/34–80319.pdf, dostęp 16.09.2017.

29 Order Disapproving a Proposed Rule Change, as Modified by Amendments No. 1 and 2…, op.cit.; Order 
Disapproving a Proposed Rule Change, as Modified by Amendment No. 1…, op.cit.
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2015 r.30. Na dzień 31 grudnia 2017 r. fundusz posiadał nieco ponad 1,9 mln tytułów uczest-
nictwa. W momencie utworzenia BIT wartość początkowa każdego tytułu była równa 10% 
wartości bitcoina, natomiast na koniec grudnia 2017 r. wartość ta wyniosła 9,18% bitco-
ina, a fundusz dysponował aktywami o wartości 2,55 mld USD31. Średni dzienny wolumen 
obrotu wyniósł nieco ponad 30,4 tys. tytułów od momentu, w którym tytuły uczestnictwa 
BIT trafiły do publicznego obrotu, do końca 2017 r.32.

Na rysunku 1 została przedstawiona dynamika dziennego kursu zamknięcia BIT oraz 
zanotowanych w tym samym czasie cen bitcoina na trzech wybranych wiodących giełdach 
kryptowalut – Bitstamp, GDAX oraz Kraken. Ze względu na to, że wartość jednego tytułu 
uczestnictwa funduszu ma z założenia reprezentować ok. 10% bitcoina, wszystkie szeregi 
sprowadzono do indeksów jednopodstawowych, w których pierwsze wartości są równe 100.

Rysunek 1.  Notowania kursu tytułów uczestnictwa BIT oraz cen bitcoina na wybranych giełdach 
w okresie od 4.05.2015 do 29.12.2017 r. (4.05.2017 = 100)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Thomson Reuters Eikon i bitcoincharts.com.

Wykresy cen bitcoina pochodzące z różnych giełd w zasadzie pokrywają się ze sobą. Nato-
miast notowania tytułów uczestnictwa nieco od nich odbiegają, niemniej jednak podążają 
w tym samym kierunku.

30 Grayscale Investments, Bitcoin Investment Trust Sponsored by Grayscale, 2016, http://grayscale.co/wp-con-
tent/uploads/2016/09/BIT-Summary-Perf-Data-September-2016.pdf, dostęp 5.09.2016.

31 Grayscale Investments, Overview, 2018, http://grayscale.co/bitcoin-investment-trust/, dostęp 5.01.2018; 
Grayscale Investments, Bitcoin Investment Trust. OTC Market Group Information and Disclosure Statement, 2014, 
https://grayscale.co/wp-content/uploads/2015/09/BIT-OTCQX–Information-and-Disclosure-Statement-3-6–15.
pdf, dostęp 5.09.2017.

32 Obliczenia własne na podstawie danych Thomson Reuters Eikon.
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W kolejnym kroku oszacowano średnią dzienną prostą stopę zwrotu oraz odchylenie 
standardowe dziennych prostych stóp zwrotu w 2017 r., w okresie dwóch lat – 2016 i 2017, jak 
również w całym analizowanym przedziale czasowym. Wyniki zostały zestawione w tabeli 2. 
Oszacowania dla trzech giełd były do siebie bardzo zbliżone. W porównaniu do nich BIT 
w każdym z trzech okresów odnotował wyższą średnią stopę zwrotu, jednak wiązało się 
to z większym ryzykiem mierzonym odchyleniem standardowym. Aby przekonać się, ile 
wyniosła stopa zwrotu skorygowana o ryzyko, obliczono współczynnik Sharpe’a. Wykorzy-
stano w tym celu poniższy wzór33:

Sh =
r − rf
σ

,

gdzie:
r – średnia wartość stopy zwrotu z inwestycji w analizowanym okresie,
rf – przeciętna wartość stopy wolnej od ryzyka w tym okresie,
σ – odchylenie standardowe stóp zwrotu z inwestycji w tym okresie.

Tabela 2.  Wartość statystyk oszacowanych na podstawie kursu tytułów uczestnictwa BIT oraz cen 
bitcoina z wybranych giełd

Statystyka Okres BIT Bitstamp GDAX Kraken

Średnia dzienna 
stopa zwrotu

2017 0,0142 0,0124 0,0124 0,0125

2016–2017 0,0089 0,0080 0,0080 0,0081

cały okres 0,0079 0,0071 0,0071 0,0071

Odchylenie 
standardowe

2017 0,0782 0,0558 0,0569 0,0565

2016–2017 0,0647 0,0444 0,0450 0,0446

cały okres 0,0647 0,0429 0,0434 0,0438

Współczynnik 
Sharpe’a

2017 0,1393 0,1630 0,1609 0,1625

2016–2017 0,1001 0,1251 0,1238 0,1250

cały okres 0,0890 0,1162 0,1148 0,1151

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Thomson Reuters Eikon i bitcoincharts.com.

Ze względu na to, że większość transakcji na rynku bitcoina zawieranych jest na parze 
BTC/USD, jako stopę wolną od ryzyka przyjęto oprocentowanie 52-tygodniowych bonów 
skarbowych z rynku amerykańskiego. Oszacowania współczynnika Sharpe’a wskazały, że 
w przypadku BIT skorygowane o ryzyko stopy zwrotu z inwestycji w analizowanym okresie 
były nieco niższe niż analogiczne stopy zwrotu obliczone na podstawie cen bitcoina z trzech 
wspomnianych giełd.

33 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria 
finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
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3.2.  Przykłady aktywnych instrumentów typu ETF inwestujących 
na rynku bitcoina

W Stanach Zjednoczonych powstała również koncepcja stworzenia funduszy typu ETF, 
które mają inwestować na rynku bitcoina i których portfele byłyby zarządzane w sposób 
aktywny. Są to: REX Bitcoin Strategy ETF, REX Short Bitcoin Strategy ETF utworzone w ramach 
Exchange Listed Funds Trust oraz VanEck Vectors Bitcoin Strategy ETF. W odróżnieniu od 
opisanych powyżej exchange-traded funds, zadaniem tych funduszy nie będzie odzwiercie-
dlenie kursu bitcoina, co wynika z innego stylu zarządzania. Każdy z nich będzie dążyć do 
realizacji określonego w prospekcie celu inwestycyjnego. Podstawowe informacje na temat 
tych funduszy zostały zawarte w tabeli 3.

Jedną z cech odróżniającą omawiane aktywne exchange-traded funds od tych zarządza-
nych pasywnie jest to, że nie będą one bezpośrednio lokować środków w bitcoina. Ekspozycja 
na rynek tej kryptowaluty zostanie zapewniona poprzez inwestycje w instrumenty finan-
sowe, których wartość ustalana jest na podstawie kursu tej kryptowaluty – w tym w kontrakty 
futures na bitcoina lub na indeks bitcoina, notowane w Stanach Zjednoczonych. W związku 
z tym fundusze te będą wykorzystywać mechanizm dźwigni finansowej. Dodatkowo część 
portfeli funduszy będzie inwestowana w papiery wartościowe o stałym dochodzie.

Tabela 3. Podstawowe informacje dotyczące analizowanych aktywnych funduszy typu ETF

Nazwa
Exchange Listed Funds Trust

VanEck Vectors Bitcoin 
Strategy ETF TrustREX Bitcoin Strategy ETF

REX Short Bitcoin Strategy 
ETF

Data wpływu wniosku 
do SEC

23.08.2017 23.08.2017 11.08.2017

Sponsor REX Shares, LLC REX Shares, LLC Van Eck Associates 
Corporation

Rynek Bats BZX Exchange, Inc. Bats BZX Exchange, Inc. NASDAQ Stock Market, LLC

Cel inwestycyjny Zapewnienie ekspozycji 
na rynek bitcoina; realizacja 
strategii zakładającej wzrost 
cen bitcoina i zajęcie pozycji 
długiej

Zapewnienie ekspozycji 
na rynek bitcoina; realizacja 
strategii zakładającej spadek 
cen bitcoina i zajęcie pozycji 
krótkiej

Osiągnięcie całkowitej stopy 
zwrotu (ang. total return) 

Bezpośrednia inwestycja 
w bitcoina

nie nie nie

Liczba tytułów w koszyku 25 000 lub wielokrotność 25 000 lub wielokrotność 50 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Registration Statement under the Securities Act of 1933, Post-effective Amen-
dment No. 47 and/or Registration Statement under The Investment Company Act of 1940. Amendment No. 49, Exchange 
Listed Funds Trust, Exchange Traded Concepts Trust, 2017, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1547950/000139834417010753/
fp0027539_485apos.htm, dostęp 12.09.2017; Registration Statement under the Securities Act of 1933, Post Effective Amend-
ment No. 2,562 and/or Registration Statement under the Investment Company Act of 1940, Amendment No. 2,566, Vanck 
Vectors ETF Trust, VanEck, 2017, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1137360/000093041317002900/c89143_485apos.htm 
#x1_c89143a003, dostęp 14.09.2017.
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W związku z brakiem bezpośrednich inwestycji w kryptowalutę, fundusze te nie będą 
musiały podejmować środków zapewniających bezpieczeństwo bitcoinów, takich jak wyko-
rzystanie portfeli odłączonych od sieci czy objęcie ich ubezpieczeniem. W żadnym z pro-
spektów nie została podana nazwa skrócona funduszu oraz wysokość opłat.

4.  Porównanie bezpośredniego i pośredniego sposobu 
inwestowania na rynku bitcoina

Analizowane fundusze oferują ekspozycję wyłącznie na rynek bitcoina i nie będą zdy-
wersyfikowane. Powstaje zatem pytanie, czy lokowanie w nie środków jest rozwiązaniem 
lepszym od bezpośredniego zaangażowania na rynku kryptowalut? Porównanie tych dwóch 
sposobów inwestycji pod wybranymi względami zostało zawarte w tabeli 4.

W tabeli 5 zostało natomiast przedstawione zestawienie średniej (arytmetycznej) wyso-
kości rocznych opłat nakładanych przez exchange-traded funds operujące na rynku ame-
rykańskim (inwestujące również poza nim) w zależności od typu funduszu oraz, co z tym 
związane, od rodzaju aktywów, w które lokują one środki. Podana została również liczba 
funduszy uwzględnionych do obliczeń w poszczególnych grupach. Najniższy średni poziom 
opłat odnotowały fundusze dłużne, natomiast najwyższy – alternatywne.

Tabela 4.  Porównanie bezpośredniej inwestycji na rynku bitcoina z lokowaniem środków 
poprzez exchange-traded funds

Kategoria Exchange-traded funds Bezpośrednia inwestycja na rynku bitcoina

Koszty Dokonując pewnego uproszczenia można 
stwierdzić, że exchange-traded funds 
są zwykle tańsze od innych rodzajów 
funduszy, co wynika m.in. z braku 
aktywnego zarządzania portfelem (tylko 
w przypadku funduszy pasywnych) oraz 
redukcji części kosztów operacyjnych 
ze względu na notowanie tytułów 
uczestnictwa na giełdzie. Jest to jedna 
z najczęściej wymienianych zalet ETF.
Spośród analizowanych funduszy 
jedynie Bitcoin Investment Trust podał 
wysokość opłaty, jaką będzie nakładać 
na inwestorów i która będzie wynosić 2% 
rocznie. Trudno więc w tym momencie 
jednoznacznie określić, jak omawiane 
fundusze uplasują się pod tym względem 
na tle innych exchange-traded funds. 
Zestawienie poziomu 2% z danymi 
zawartymi w tabeli 5 wskazuje jednak, że 
może być on uznany za dość wysoki

Giełdy bitcoina są podmiotami działającymi dla 
zysku. Z tego względu na każdą transakcję nałożona 
jest opłata. Jej wysokość waha się w zależności 
od giełdy, jak również w zależności od wielkości 
zlecenia. Niektóre giełdy różnicują również poziom 
opłat w zależności od tego, czy jest to zlecenie 
kupna czy sprzedaży. Zwykle opłaty zawierają się 
w przedziale od 0,05% do 1% wartości transakcji
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Kategoria Exchange-traded funds Bezpośrednia inwestycja na rynku bitcoina

Strategie 
inwestycyjne

W przypadku funduszy typu ETF istnieje 
możliwość lewarowania i krótkiej 
sprzedaży tytułów uczestnictwa. 
Inwestorzy mogą również lokować 
środki w fundusze typu ETF, których kurs 
podąża w kierunku przeciwnym do kursu 
instrumentu bazowego (ang. inverse ETF) 
– takim funduszem ma być właśnie REX 
Short Bitcoin Strategy ETF

Część giełd umożliwia inwestorom krótką sprzedaż 
bitcoina i handel z dźwignią. Spośród pięciu giełd 
bitcoina o największym wolumenie obrotów 
w ciągu 30 dni (licząc od 16.09.2017 r.) wg serwisu 
Bitcoinity.org – Bitfinex, Bitstamp, GDAX, Gemini 
oraz Kraken, taką możliwość oferowały 3 z nich 
(Bitfinex, GDAX oraz Kraken). Gemini nie ma tej opcji 
w swojej ofercie, natomiast Bitstamp pracuje nad jej 
uruchomieniem

Dostęp 
inwestorów 
do rynku 
instrumentu 
bazowego

Exchange-traded funds ułatwiły dostęp 
do segmentów rynku, do których jak 
dotąd był on trudny i drogi dla części 
inwestorów. To np. rynek złota ze względu 
na przechowywanie sztabek czy rynek 
obligacji krajów rozwijających się. 
Analizowane instrumenty zapewniające 
ekspozycję na rynek bitcoina mają być 
notowane na regulowanych parkietach 
giełdowych, choć obecnie inwestorzy 
mogą lokować środki wyłącznie w Bitcoin 
Investment Trust, którego tytuły 
uczestnictwa są notowane na rynku 
pozagiełdowym (OTC).
Warto zaznaczyć, że tytuł uczestnictwa 
BIT jest znacznie tańszy niż bitcoin, gdyż 
reprezentuje prawo własności ok. 10% 
bitcoina

Mimo że istnieje wiele sposobów, by nabyć lub 
sprzedać bitcoiny, najbardziej popularnym z nich jest 
wykorzystanie w tym celu giełd bitcoina. Umożliwiają 
one wymianę bitcoina na inne kryptowaluty, jak 
również na waluty narodowe, spośród których dolar 
amerykański, euro, jen japoński oraz chiński juan 
są najczęściej wykorzystywanymi. Wiele giełd oferuje 
również możliwość wymiany kryptowalut na inne 
waluty państwowe, w tym na polskiego złotego.
Kurs bitcoina w grudniu 2017 r. przekroczył poziom 
18 tys. USD. Dla części inwestorów, zwłaszcza tych 
drobnych, taka cena za jednego bitcoina mogłaby 
się okazać barierą inwestycyjną i powstrzymać 
ich od lokowania w niego środków. Niemniej 
jednak uczestnicy tego rynku mogą nabywać 
lub sprzedawać ułamkową część bitcoina, przez 
co zwiększa się jego dostępność dla drobnych 
inwestorów

Przechowywanie 
i bezpieczeństwo 
kluczy 
prywatnych 
zapewniających 
dostęp do 
bitcoinów w sieci 
blockchain

Lokując środki w fundusze, inwestorzy nie 
muszą zajmować się przechowywaniem 
kluczy prywatnych, zapewniających 
dostęp do bitcoinów. W przypadku 
pasywnych ETF, które będą je fizycznie 
nabywać, obowiązek ten będzie 
spoczywać na ich operatorach. Zamierzają 
oni wykorzystywać w tym celu różnego 
rodzaju zabezpieczenia, w tym portfele 
odłączone od sieci (ang. cold storage). 
Niemniej jednak tylko SolidX Bitcoin Trust 
zamierza objąć bitcoiny ubezpieczeniem. 
Fundusze aktywnie zarządzane będą 
inwestować w bitcoina jedynie pośrednio, 
co sprawia, że nie będą musiały 
przechowywać kluczy prywatnych

Z inwestycją na rynku bitcoina wiąże się konieczność 
przechowywania kluczy prywatnych zapewniających 
dostęp do bitcoinów w sieci blockchain. Służą 
do tego tzw. portfele. Można wyróżnić ich dwa 
główne typy – portfele online (tzw. hot storage) 
oraz offline (tzw. cold storage). Różnią się one 
możliwością natychmiastowego wykorzystania 
posiadanych kluczy czy stopniem narażenia 
na cyberprzestępczość. Są one dostępne w wersji 
na komputery, urządzenia mobilne oraz w chmurze 
obliczeniowej. Inwestując bezpośrednio, użytkownik 
sam musi przechowywać klucze prywatne i zapewnić 
im bezpieczeństwo. Może wykorzystywać również 
portfele założone z konta którejś z giełd bitcoina, 
a wypłacać środki w walucie narodowej, jednak 
te portfele również bywają celem cyberataków

Regulacje Jeśli zgłoszone do SEC fundusze 
uzyskają akceptację tego organu, wejdą 
na regulowane giełdy, co może sprawić, 
że będą cieszyć się większym zaufaniem 
inwestorów niż bezpośrednie inwestycje 
na giełdach bitcoina. Struktura funduszy 
typu ETF jest znana doradcom finansowym 
i podatkowym, przez co mogą być one 
przez nich zalecane klientom częściej niż 
inwestycja bezpośrednia

Część giełd bitcoina działa bez licencji. Spośród grupy 
150 giełd przeanalizowanych przez naukowców 
z Cambridge, tylko 35% dużych i 52% małych 
giełd kryptowalut posiadało formalną licencję lub 
autoryzację rządową. Brak nadzoru nad giełdą może 
mieć z kolei negatywny wpływ na bezpieczeństwo 
środków oraz na wiarygodność tej platformy 
w oczach części inwestorów. Ponadto ze względu 
na to, że bitcoin jest stosunkowo nowym aktywem, 
w wielu krajach wciąż istnieją wątpliwości, czy 
i w jaki sposób rozliczać tego typu inwestycje 
w systemie podatkowym
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Kategoria Exchange-traded funds Bezpośrednia inwestycja na rynku bitcoina

Płynność 
i mechanizm 
kształtowania 
się cen

W przypadku niepłynnych rynków lub 
rynków z zakłóconym mechanizmem 
cenowym, ETF mogą stanowić źródło 
wyceny – przykładowo w czasie 
Arabskiej Wiosny, gdy notowania 
na egipskiej giełdzie zostały wstrzymane, 
odwzorowujące je ETF-y kontynuowały 
swą działalność, stając się wyrazem 
oczekiwań rynkowych

Rynek bitcoina jest rynkiem zdecentralizowanym. 
Zakłócenia w obrocie spowodowane np. defraudacją 
czy atakiem hakerskim wymierzonym w jedną 
giełdę, prawdopodobnie będą skutkować reakcją 
kursu tej kryptowaluty na innych giełdach, lecz nie 
powinny zachwiać ich stabilnością i spowodować 
ich zamknięcia. Mimo upadku w 2014 r. giełdy Mt. 
Gox, która była jednym z największych pośredników 
w obrocie bitcoinem, inne giełdy funkcjonują do 
dziś. Platformy te różnią się jednak znacznie pod 
względem obrotów i płynności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: EBC, Virtual Currency Schemes – a Further Analysis, Europejski Bank Centralny, 
Frankfurt 2015, s. 8; G. Hileman, M. Rauchs, Global Cryptocurrency Benchmarking Study, Centre for Alternative Finance, 
Cambridge 2017, s. 27, 37; J. M. Hill, M. Hougan, D. Nadig, A Comprehensive Guide to Exchange Traded Funds (ETFs), CFA 
Research Institute Foundation, Nowy Jork 2015, s. 3–8; M. Miller, The Ultimate Guide to Bitcoin, Que Publishing, Indianapo-
lis 2015, s. 73–76; Bitcoinity, Bitcoin Exchanges, 2017, https://data.bitcoinity.org/markets/exchanges/USD/30d#volume_desc, 
dostęp 16.09.2017; Bitfinex, The Basics of Margin Trading on Bitfinex, 2017, https://support.bitfinex.com/hc/en-us/articles/
115004555165-The-basics-of-Margin-Trading-on-Bitfinex, dostęp 16.09.2017; BitMarket, Jak to działa?, 2017, www.bitmarket.
pl/docs.php?file=primer.html, dostęp 15.09.2017; Bitstamp, Bitstamp Ltd Announces Phase II in Its Development, 2017, www.
bitstamp.net/article/bitstamp-announces-phase-ii-its-development/, dostęp 16.09.2017; GDAX, Intro to Margin Trading, 2017, 
https://support.gdax.com/customer/portal/articles/2725963-intro-to-margin-trading, dostęp 17.09.2017; Gemini, Can I Trade 
on Margin?, 2017, https://gemini24.zendesk.com/hc/en-us/articles/204734505-Can-I-trade-on-margin-, dostęp 16.09.2017; 
Kraken, Kraken. Bitcoin Exchange. Bitcoin Margin Trading, 2017, www.kraken.com, dostęp 16.09.2017.

Tabela 5.  Średni poziom opłat w poszczególnych grupach funduszy ETF rynku amerykańskiego 
(stan na dzień 18.09.2017 r.)

Typ exchange-traded funds Liczba funduszy Średni poziom rocznych opłat (w %) 

Akcyjne 1211 0,50

Dłużne 300 0,33

Lewarowane i odwrotne (ang. inverse)* 274 1,06

Towarowe 118 0,93

Aktywnej alokacji 55 0,88

Alternatywne 49 1,20

Walutowe 21 0,51

* Fundusze lewarowane i odwrotne zostały wyodrębnione spośród wymienionych w tabeli grup ETF. Inwestują one środki 
na tych samych rynkach, co pozostałe ujęte w tabeli ETF.
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ETF.com.

Na podstawie analizy informacji przedstawionych w tabelach 4 i 5 można stwierdzić, że 
na korzyść analizowanych funduszy typu ETF przemawia fakt, iż jeśli uzyskają zgodę SEC, 
to będą notowane na rynkach regulowanych, co może wzbudzać większe od giełd bitcoina 
zaufanie wśród inwestorów. Ponadto konstrukcja ETF jest znana doradcom inwestycyjnym, 
przez co mogą chętniej sugerować ich włączenie do portfeli swoich klientów.

Analizując kwestie związane z bezpieczeństwem przechowywania kluczy prywatnych 
niezbędnych do uzyskania dostępu do bitcoinów w sieci blockchain oraz giełdami krypto-
walut, można uznać, że lokowanie środków w analizowane ETF jest lepsze od bezpośredniej 
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inwestycji w bitcoina tylko wtedy, gdy inwestor uzna, że zarządzający funduszem jest w sta-
nie lepiej od niego wybrać giełdy bitcoina, poprzez które będzie inwestował, oraz zapewnić 
większe bezpieczeństwo przechowywanych kluczy prywatnych.

W literaturze wymieniane są zalety funduszy typu ETF, takie jak stosunkowo niskie 
koszty, możliwość tworzenia zaawansowanych strategii inwestycyjnych czy ułatwienie dostępu 
do rynków, do których nie był on dotąd prosty. Trudno jednak stwierdzić, że wprowadze-
nie na rynki regulowane exchange-traded funds inwestujących na rynku bitcoina przyniesie 
w tym zakresie wiele korzyści inwestorom. Dostęp do giełd, na których handluje się bezpo-
średnio bitcoinem jest bowiem łatwy, a w swojej ofercie posiadają one krótką sprzedaż czy 
zlecenia z dźwignią.

5.  Czynniki ryzyka związane z lokowaniem środków 
w analizowane fundusze typu ETF 
– ujęcie z perspektywy inwestorów

Analiza informacji zawartych w tabeli 4 pozwala zidentyfikować część podstawowych 
czynników ryzyka, jakie wiążą się z lokowaniem środków w exchange-traded funds zapewnia-
jących ekspozycję na rynek bitcoina. Można je zaklasyfikować na wiele sposobów. W tabeli 6 
zaproponowano podział wybranych czynników na trzy kategorie – ryzyko rynkowe, cyber-
netyczne oraz prawne. Część ryzyka rynkowego oraz ryzyko cybernetyczne i prawne są bez-
pośrednio związane z bitcoinem.

Bitcoin jest innowacją technologiczną i relatywnie nowym aktywem. Nie ma pewności, że 
jego wykorzystanie będzie rosło w przyszłości. Posiada on stosunkowo niewielkie znaczenie 
w zakresie regulowania zobowiązań w handlu detalicznym i jest akceptowany jako środek 
płatniczy w nielicznych miejscach. Stanowi natomiast przedmiot zainteresowania spekulan-
tów. Ta dysproporcja w wykorzystaniu prowadzi do dużej zmienności jego cen34. Ze względu 
na to, że bitcoin jest pierwszą kryptowalutą, która pojawiła się na rynku, zyskał on pewną 
przewagę konkurencyjną w stosunku do swoich rywali. Przejawia się ona m.in. większą liczbą 
użytkowników i większym wolumenem obrotów. Rywalizacja na rynku kryptowalut może 
sprawić, że znaczenie bitcoina spadnie, co wywarłoby negatywy wpływ na rynek opisywa-
nych papierów wartościowych35.

34 Registration Statement under the Securities Act of 1933, Bitcoin Investment Trust, Grayscale Investments, 
2017, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1588489/000119312517013693 /d157414ds1.htm#tx157414_18, dostęp 
16.09.2017.

35 Amendment No. 3 to Form S-1 Registration Statement under the Securities Act of 1933, SolidX Bitcoin 
Trust, 2017, SolidX Management, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1668039/000119312517030817/d121870ds1a.
htm#rom121870_5, dostęp 11.09.2017.
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Tabela 6.  Zestawienie podstawowych czynników ryzyka związanych z inwestowaniem 
środków w exchange-traded funds, zapewniających ekspozycję na rynek bitcoina 
(ujęcie z perspektywy inwestorów)

Ryzyko 
rynkowe

Związane 
z kryptowalutami

• Duża zmienność kursu bitcoina
• Konkurencja ze strony innych kryptowalut i związany z tym stopień wykorzystania 

bitcoina
• Konkurencja ze strony innych metod inwestowania w bitcoina
• Rozbieżność czasowa w funkcjonowaniu giełd bitcoina i giełd notujących ETF
• Niedostateczna płynność rynku bitcoina i niemożność zaspokojenia popytu funduszy 

bez znacznego wpływu na cenę tej kryptowaluty
• Wygenerowanie przez fundusze aktywnie zarządzane wyników gorszych od stóp 

zwrotu osiągniętych przez bitcoina

Niezwiązane 
bezpośrednio 
z kryptowalutami

• Brak dywersyfikacji portfela
• Ryzyko związane z dźwignią finansową (dotyczy wyłącznie funduszy zarządzanych 

aktywnie)
• Brak popytu na tytuły uczestnictwa i wynikająca z tego ich niska płynność
• Brak możliwości ubezpieczenia lub niemożność ubezpieczenia aktywów funduszu 

w całości lub nawet w części

Ryzyko cybernetyczne • Ataki hakerskie na portfele funduszy lub portfele giełd, za pomocą których fundusze 
te inwestują i kradzież kluczy prywatnych dających dostęp do sieci blockchain

• Przerwy w działaniu giełd spowodowane problemami technicznymi, wynikającymi 
np. z obciążenia serwerów w związku z paniką rynkową

• Przejęcie kontroli przez jeden podmiot nad ponad połową bitcoinów w sieci i możliwe 
zmanipulowanie przez niego sieci (np. poprzez wielokrotne wydatkowanie tych 
samych środków – ang. double spend attack)

• Wady w tzw. systemie cold storage wynikające np. z problemów sprzętowych
• Niemożność cofnięcia transakcji w przypadku przetransferowania środków 

na niewłaściwy rachunek

Ryzyko prawne • Brak ukształtowanych regulacji związanych z rynkiem kryptowalut, wynikający z jego 
niedojrzałości

• Możliwość zmian legislacyjnych w przyszłości i powstania nowych przepisów 
ograniczających obrót kryptowalutami lub go zakazujących

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Amendment No. 3 to Form S-1 Registration Statement under the Securities Act of 1933, 
SolidX Bitcoin Trust, 2017, SolidX Management, www.sec.gov/Archives/edgar/data/ 1668039/000119312517030817/d121870ds1a.
htm#rom121870_5, dostęp 11.09.2017; Amendment No. 9 to Form S-1 Registration Statement under the Securities Act of 1933, 
Winklevoss Bitcoin Trust, Digital Asset Services, 2017, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1579346/000119312517034708/
d296375ds1a.htm#toc296375_4, dostęp 13.09.2017.; Registration Statement under the Securities Act of 1933, Bitcoin Invest-
ment Trust, Grayscale Investments, 2017, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1588489/000119312517013693 /d157414ds1.
htm#tx157414_18, dostęp 16.09.2017; Registration Statement under the Securities Act of 1933, Post-effective Amendment No. 47 
and/or Registration Statement under The Investment Company Act of 1940. Amendment No. 49, Exchange Listed Funds Trust, 
Exchange Traded Concepts Trust, 2017, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1547950/000139834417010753/fp0027539_485apos.
htm, dostęp 12.09.2017; Registration Statement under the Securities Act of 1933, Post Effective Amendment No. 2,562 and/or 
Registration Statement under the Investment Company Act of 1940, Amendment No. 2,566, Vanck Vectors ETF Trust, VanEck, 
2017, www.sec.gov/Archives/edgar/data/1137360/000093041317002900/c89143_485apos.htm #x1_c89143a003, dostęp 14.09.2017.

Problemy dla inwestorów może nieść za sobą również fakt, że obrót analizowanymi instru-
mentami finansowymi ma lub też będzie mieć miejsce w określonym przedziale godzinowym, 
natomiast rynek bitcoina funkcjonuje praktycznie całą dobę. W związku z tym podczas prze-
rwy w notowaniach tytułów uczestnictwa analizowanych funduszy, cena rynkowa krypto-
waluty może ulec znacznej zmianie. To z kolei może doprowadzić do różnicy pomiędzy ceną 
zamknięcia instrumentu lub ostatnio podaną wartością aktywów netto ETF przypadającą 
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na jeden tytuł a ceną referencyjną bitcoina. Gdy bitcoin stracił na wartości (podczas gdy giełda, 
na której są notowane owe papiery wartościowe, pozostawała zamknięta), cena tych instru-
mentów może gwałtownie spaść w momencie rozpoczęcia kolejnej sesji i inwestor może nie 
być w stanie uniknąć straty. Ponadto niejednoczesne godziny handlu na obu rynkach mogą 
przyczynić się do wzrostu różnicy pomiędzy rynkową ceną tytułu a przypadającą na niego 
wartością aktywów netto36. Ten problem nie dotyczy natomiast podmiotów inwestujących 
bezpośrednio na rynku bitcoina.

Warto również podkreślić, że ze względu na fakt, iż omawiane papiery wartościowe mają 
za zadanie odzwierciedlenie wartości tylko jednego z aktywów – bitcoina, nie dają one korzy-
ści z dywersyfikacji, jakie byłyby dostępne, gdyby ich celem było naśladowanie indeksu ryn-
kowego lub portfela aktywów i nie niwelują ryzyka specyficznego.

Giełdy bitcoina mogą paść celem ataku hakerskiego czy defraudacji znacznie częściej niż 
rynki regulowane, które posiadają ugruntowaną pozycję. Od 2009 r. z tych względów kilka 
giełd bitcoina było zmuszonych do zawieszenia lub zakończenia swojej działalności. Jak 
dotąd najgłośniejszym przypadkiem była japońska giełda Mt. Gox. W 2014 r. w wyniku utraty 
850 tys. bitcoinów, których wartość została wówczas oszacowana na 450 mln USD, ogłosiła 
ona bankructwo37. Pasywnie zarządzane ETF będą nabywać bitcoiny m.in. poprzez giełdy 
bitcoina oraz będą musiały przechowywać klucze prywatne, zapewniające dostęp do zgro-
madzonych w sieci blockchain środków. Atak hakerski o dużej skali może również pośrednio 
negatywnie wpłynąć na rynek instrumentów pochodnych na bitcoina i poprzez to na portfele 
funduszy zarządzanych aktywnie. Tak więc oba typy analizowanych ETF w pewien sposób 
będą wystawione na ten rodzaj ryzyka. Ponadto wystąpienie zakłóceń w funkcjonowaniu 
giełd bitcoina może spowodować trudności w wycenie papierów wartościowych, dla których 
jest on aktywem bazowym.

W związku z rozwojem rynku bitcoina i wzrostem jego popularności stał się on obiektem 
zainteresowania prawodawców w wielu państwach. Regulacje, które go dotyczą, ewoluują, 
a ich przyszły kształt nie jest w pełni możliwy do przewidzenia. Mogą one jednak w istotny 
sposób wpłynąć na obrót omawianymi instrumentami. Przykładowo, gdy wydobycie bitcoina 
(ang. bitcoin mining) i dokonywanie nim transakcji zostałoby uznane za nielegalne w USA 
lub w innym kraju, w którym instrumenty finansowe oparte na jego wartości są dostępne, 
ich posiadanie również mogłoby zostać uznane za niezgodne z prawem38. Tym samym rozwój 
rynku bitcoina zostałby zahamowany, a w wyniku tego ucierpiałby również segment rynku 
finansowego, w skład którego wchodzą analizowane papiery wartościowe.

36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Registration Statement under the Securities Act of 1933, Bitcoin Investment Trust…, op.cit.
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6. Podsumowanie

Tytuły uczestnictwa analizowanych funduszy umożliwią pośrednią inwestycję w bitcoina. 
Na obecnym etapie rozwoju tego rynku nie ma podstaw, by przyjąć postawioną hipotezę zakła-
dającą, że lokowanie środków w analizowane ETF jest lepsze dla inwestorów niż bezpośrednia 
inwestycja na rynku tej kryptowaluty. Oszacowania przeprowadzone na podstawie notowań 
tytułów uczestnictwa Bitcoin Investment Trust i ceny bitcoina z wybranych giełd wskazały, że 
bezpośrednia inwestycja w tę kryptowalutę w analizowanym okresie przyniosła nieco wyższe 
skorygowane o ryzyko stopy zwrotu. Poza tym opłaty transakcyjne na rynku kryptowalut są sto-
sunkowo niskie w porównaniu do wysokości opłaty za zarządzanie BIT. Obecnie możliwe jest 
przeanalizowanie tylko tego jednego, funkcjonującego już, funduszu pod względem wyników 
oraz kosztów. W tym zakresie przegrywa on z bezpośrednią inwestycją na rynku kryptowalut.

Przy ocenie konkurencyjności przedstawionych funduszy w porównaniu do bezpośred-
niej inwestycji, trzeba jednak uwzględnić charakterystykę poszczególnych grup inwestorów. 
Bilans korzyści i kosztów wynikających z ulokowania środków w analizowane instrumenty 
może być bowiem różny w przypadku poszczególnych podmiotów i zależeć od ich preferen-
cji, znajomości rynku finansowego i rynku kryptowalut oraz od motywów inwestowania. 
Należy przy tym pamiętać, że wiele czynników ryzyka związanych z tytułami uczestnictwa 
tych funduszy jest takich samych, jak w przypadku bezpośredniego zaangażowania środków 
na rynku bitcoina – część czynników obecnych na rynku bitcoina bezpośrednio lub pośred-
nio będzie wpływać na rynek analizowanych instrumentów, jeśli ten powstanie. Inwestycja 
pośrednia, za pomocą funduszy może okazać się lepsza dla inwestorów wykazujących wysoką 
awersję do ryzyka cybernetycznego, dla których kwestie techniczne, takie jak np. zakładanie 
portfeli offline, stanowią barierę. Podmioty te mogą być skłonne ponieść dodatkowe koszty, 
w postaci opłaty za zarządzanie, w zamian za pewien komfort związany z brakiem koniecz-
ności rozwiązywania problemów technicznych.

Zaakceptowanie tego typu funduszy przez amerykańskiego regulatora i  ich wejście 
na rynek regulowany Stanów Zjednoczonych mogłoby pozytywnie wpłynąć na koniunkturę 
na rynku bitcoina. Dzięki tej decyzji mógłby on zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną 
nad innymi kryptowalutami i przyciągnąć więcej kapitału. Zwiększyłaby się bowiem wów-
czas jego wiarygodność. Fakt, że tożsamość twórców bitcoina jest nieznana i to, że nie stoi 
za nim żaden gwarant w postaci instytucji międzynarodowej czy państwowej, jest źródłem 
wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa ulokowanych w niego środków wśród wielu inwe-
storów. Będąc świadomą możliwego wpływu swojej decyzji oraz mając na uwadze brak doj-
rzałości tego rynku oraz bezpieczeństwo inwestorów, SEC nie wydała jeszcze takiej zgody. 
Pozostaje kwestia rynku OTC. Nie można wykluczyć, że brak akceptacji wniosków złożonych 
przez sponsorów analizowanych funduszy sprawi, że tytuły Bitcoin Investment Trust będą 
nadal dostępne jedynie w obrocie pozagiełdowym. Może również spowodować, że dołączą 
do niego na tym rynku inne podmioty oferujące inwestorom ekspozycję na rynek bitcoina.
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Bitcoin as a Base Instrument of Exchange-Traded Funds

Summary

Bitcoin is an important innovation of recent years resulting from the technological development and 
informatisation of the financial market. Despite a relatively short history of this cryptocurrency, there 
are many exchanges specialising in its trading, and on the financial market there have been first attempts 
to create instruments based on it – passively and actively managed exchange-traded funds. The article 
presents these funds and, due to the lack of diversification of their portfolios, attempts to determine 
whether the investment through them is better than direct location of funds on the bitcoin market. Fur-
thermore, it identifies basic risk factors related to investing in the analysed funds and classifies them.

Keywords: bitcoin, bitcoin exchanges, exchange-traded fund, actively managed fund, passively man-
aged fund
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Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie wpływu rozwoju raportowania niefinansowego w rachun-
kowości na poprawę zarządzania strategicznego. Obecna dynamika procesów gospodarczych wymusza 
wykorzystanie większego spektrum danych w procesie zarządzania dla zapewnienia osiągania synergii 
działania, budowania przewagi konkurencyjnej oraz kreowania wartości. Niestety obecne praktyki ra-
chunkowości w ograniczony sposób wykorzystują w sprawozdaniu finansowym dane niefinansowe, co 
utrudnia użytkownikom poprawne podejmowanie decyzji strategicznych. Powstała luka informacyjna 
wobec zmiany wymagań informacyjnych warunkuje dążenia do zmian raportowania. W artykule do-
konano przeglądu literatury w stosunku do przeprowadzanych zmian ujawnień informacji niefinan-
sowych. Opisano obecne problemy, wynikające z braku pełnej wiedzy o organizacji i przedstawiono 
ich potencjalne rozwiązania.
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1. Wprowadzenie

Świat i gospodarka podlegają bezustannym procesom przemiany, które wynikają z dąże-
nia ludzkości do jak najlepszego poznania otaczającej rzeczywistości. Sens istnienia przekazy-
wano w formie opowieści, najpierw jako mity ustne, następnie w postaci pisemnej, a obecnie 
za pomocą nośników elektronicznych. Ludzki umysł postrzega otocznie za pomocą informa-
cji pozyskanych zmysłami, selekcjonuje dane i zapamiętuje tylko te istotne1. Stąd znaczenie 
informacji dla człowieka i jego funkcjonowania od zawsze było nie do przecenienia.

Niemniej jednak rodzaj informacji ważnej dla danej cywilizacji zależy także od poziomu 
rozwoju i ewoluuje wraz ze społecznością. Jedną z najważniejszych dziedzin, z jakiej czło-
wiek starał się pozyskać dane, była ekonomia. Już Ksenofont w V w. p.n.e. napisał: „nawet 
jeśli człowiek ma niewiele bogactwa, to nauka o ekonomii i tak istnieje”2. Zdanie to poka-
zuje, że majątek ma znaczenie szczególne i dane o posiadanych zasobach spędzały ludziom 
sen z powiek już od zarania dziejów. Chociaż, jak podaje T. Sedlacek: „Ekonomia rozwijała 
się nieświadomie, spontanicznie, bez kontroli, bez planu, bez dyrygenckiej batuty”3, to jed-
nak w kontekście danych finansowych wyłoniła się rachunkowość, która umożliwiała mie-
rzenie wartości, pomiar ilości i ukazywanie dynamiki zmian w posiadanym majątku4. Obie 
dziedziny naukowe są często mylone i zestawiane ze sobą jako synonimy. Prowadzi to do 
błędów interpretacyjnych, ze względu na charakter przekazywanej informacji, która jak 
pisze S. Lem: „będąc wartością materialną, nie jest ani materią, ani energią”5, co widoczne 
jest zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Rynek w coraz większym stopniu zaczyna się doma-
gać zmian w raportowaniu rocznym jednostek gospodarczych i dostosowania się sprawoz-
dawczości finansowej, która jest składową rachunkowości finansowej, do nowych potrzeb 
odbiorców sprawozdania finansowego.

W dobie informatyzacji, elektroniki, globalizacji i Internetu, gdzie ludzie zalewani są z każ-
dej strony informacjami, selekcja danych, niezbędnych w procesie decyzyjnym, które zara-
zem są rzetelne i istotne dla decydenta, urasta do sprawy kluczowej dla budowania trwałej 
przewagi konkurencyjnej. Do tej pory analizy opierały się w głównej mierze na danych finan-
sowych zawartych w sprawozdaniu finansowym. Jednak, jak zauważa V. Havel: „co nam 
po rachunkowości, jeśli to, co kształtuje nasze życie, jest trudne lub całkiem niemożliwe do 

1 G. Soros, Nowy paradygmat rynków finansowych, MT Biznes, Warszawa 2008.
2 Ksenofont, Ekonomik, 2.12., tłum. A. Bronikowski, nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 

Poznań 1857.
3 T. Sedlacek, Ekonomia dobra i zła – w poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Wydaw-

nictwo Studio Emka, Warszawa 2012, s. 16.
4 A. Kamela-Sowińska, Wstęp do: Finansyzacja i jej globalny wpływ na rozwój sprawozdawczości finansowej, 

red. A. Kamela-Sowińska, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2017, s. 9.
5 S. Lem, Summa Technologiae, Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Warszawa 2010, s. 141.
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policzenia”6. Tym samym informacje niefinansowe, ujawniane poza sprawozdaniem finan-
sowym, wpływają w coraz większym stopniu na osoby podejmujące decyzje gospodarcze.

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, czy możliwy jest wpływ rozwoju ujaw-
nień niefinansowych w rachunkowości na skuteczność zarządzania strategicznego jednost-
kami gospodarczymi. Odpowiedź na pytanie badawcze zostanie sformułowana na podstawie 
analizy literatury przedmiotu.

2. Specyfika zarządzania strategicznego

Zarządzanie, podobnie jak ekonomia i rachunkowość, ewoluowało wraz z rozwojem ludz-
kości. Tworzenie grup w społecznościach wymusiło podział hierarchiczny w tychże grupach 
i przypisywanie ich członkom poszczególnych ról. W ten sposób jednym z celów zarządza-
nia stało się takie współdziałanie składowych organizacji, które pozwoli w maksymalnym 
stopniu wykorzystać posiadany potencjał i neutralizować istniejące ograniczenia7. Zadanie 
to jest zrealizowane, gdy działanie w ostatecznym rozrachunku jest sprawne i skuteczne. 
Pierwsza cecha charakteryzuje się tym, iż posiadane zasoby są wykorzystywane w sposób 
przemyślany bez zbędnego marnotrawstwa. Z kolei działanie będzie skuteczne, gdy będzie 
prowadzić do ustalonego i zamierzonego skutku8.

W związku z tym powstało wiele różnych koncepcji zarządzania, które w rezultacie 
wymagają przyjęcia odpowiedniego kontekstu definicyjnego oraz celu i zakresu, jakiemu 
ma służyć. Jedną z koncepcji zarządzania jest zarządzanie strategiczne.

Zarządzanie strategiczne może być rozpatrywane w dwóch aspektach: dynamicznym, 
który opiera się na procesie zarządzania, i statycznym, który skupia się na planie strategicz-
nym realizowanym w długim okresie dla zapewnienia rozwoju jednostki9.

Aspekt dynamiczny wymaga zdefiniowania pojęcia zarządzanie, co jak już wspomniano, 
nie jest sprawą łatwą, ze względu na różnorodność podejść do jego sformułowania. Jak wska-
zuje Moczydłowska „w gospodarce, dotykanej przez kolejne kryzysy i rosnącą niepewność, 
konieczne jest redefiniowanie pojęcia zarządzanie dla zapewnienia przyszłego bytu podmio-
tów na rynku”10. Użyteczność różnych koncepcji zależna jest od kontekstu sytuacji, dlatego 
przegląd literatury pozwala na wyodrębnienie dwóch definicji zarządzania, akcentujących 
istotność zasobów jednostki gospodarczej.

 6 V. Havel, Wstęp do: T. Sedlacek, Ekonomia…, op.cit., s. 9–10.
 7 P. Drucker, Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976, s. 76.
 8 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Aka-

demii Nauk, Wrocław 1982, s. 104.
 9 M. Murawska, Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, praca doktorska, Fun-

dacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008, s. 33.
10 J.  Moczydłowska, Koncepcja przedsiębiorstwa przyszłości jako źródło nowych paradygmatów w  obszarze 

zarządzania kapitałem ludzkim, „Zarządzanie, Zeszyty Naukowe WSH” 2015, s. 28–29.
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1. Zarządzanie jako zestaw działań skierowany na zasoby organizacji i wykonywanych 
z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny11.

2. Zarządzanie jako proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania 
pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów orga-
nizacji do osiągania jej celów12.
Do najważniejszych celów, jakimi powinny kierować jednostki gospodarcze, należy zapew-

nienie wzrostu i przewagi konkurencyjnej, co ma przełożyć się na maksymalizację osiąganych 
zysków i wzrost wartości dla właścicieli. Główne założenia obu definicji skupiają się na pod-
kreśleniu znaczenia procesu alokowania posiadanych zasobów dla osiągnięcia powyższych 
celów w sposób świadomy. Racjonalność wykorzystania posiadanych wartości dokonywana 
jest dzięki podjętej decyzji strategicznej, wynikającej z ograniczoności zasobów i niepewno-
ści osiągania przyszłych korzyści ekonomicznych. Wybór ten powinien zapewnić powstanie 
synergii zasobowej, pozwalającej na ponadprzeciętny efekt łączny, jaki nie mógłby być osią-
gnięty przy wykorzystaniu zasobów osobno13. Dlatego określenie skutecznej strategii w zarzą-
dzaniu wartościami niematerialnymi jest kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Strategia to kolejny termin, który może być definiowany w różny sposób w zależności od 
kontekstu. M. Moszkowicz podaje ogólną definicję strategii „jako sposobu działania orga-
nizacji w zmiennym otoczeniu”14. Z kolei K. Obłój rozbudowuje pojęcie strategii jako „prze-
myślanej ogólnej koncepcji działania zapewniającej w chwili realizacji przewagi na rynku”15. 
Problem definicyjny wynika w dużej mierze po raz kolejny z ewolucji podejścia do strategii, 
co skutkuje wielkowymiarowością i złożonością koncepcji strategii. Podkreślenia wymaga 
jednak to, że strategia musi być na tyle dynamiczna i elastyczna wobec powstających pro-
blemów i nadążających się okazji, aby zapewnić długookresową przewagę konkurencyjną16.

Jak już wspomniano, przewagę konkurencyjną pozwalają budować specyficzne niepo-
wtarzalne zasoby. Dlatego najnowsze nurty w zarządzaniu strategicznym podkreślają zna-
czenie podejścia zasobowego (przedsiębiorstwo jako zbiór zasobów i kompetencji) oraz 
strategii opartych na wiedzy i relacjach, czyli wartościach niematerialnych17. Co więcej, 
cechą nowego paradygmatu techno-ekonomicznego według koncepcji społeczeństwa siecio-
wego M. Castellsa jest uznanie informacji za nowy surowiec niezbędny dla działania tech-
nologii informacyjnych18. Potencjał, jaki pozwalają osiągać, zależy od umiejętnego sposobu 
ich zarządzania, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w celach długookresowych i strategii 

11 R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, s. 38.
12 J. Stoner, D. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 613.
13 M. Murawska, Zarządzanie…, op.cit., s. 38.
14 M. Moszkowicz, Zarządzanie strategiczne, systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2007, s. 46.
15 K. Obłój, Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994, s. 63.
16 A. Zakrzewska-Bielawska, Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, w: Zarządzanie 

strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządza-
nia i Przedsiębiorczości” 2014, t. 27, s. 25.

17 Ibidem, s. 14–16.
18 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 79.
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działania. Jednak, aby móc skutecznie planować i wyznaczać działania strategiczne, istnieje 
potrzeba pozyskania danych. Jednym z możliwych źródeł pozyskiwania informacji jest spra-
wozdawczość finansowa19.

3.  Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji 
o przedsiębiorstwie

Podobnie jak pojęcie zarządzania, rachunkowość jest trudna do zdefiniowania ze względu 
na szeroki zakres zagadnień. Ogólnie można ją określić jako system ewidencji ukazujący sytu-
ację majątkową i finansową jednostki. Ustawa o rachunkowości w art. 4 ust. 3 wymienia jej 
składowe, do których należą m.in. przyjęta polityka rachunkowości, sporządzane sprawozda-
nia finansowe czy zapisy na podstawie dowodów księgowych, co pozwala na wyodrębnienie 
w jej ramach trzech współzależnych ze sobą podsystemów: rachunku kosztów, księgowości 
i sprawozdawczości finansowej20. Wymienione składowe wpływają w wymierny sposób na naj-
ważniejszą funkcję rachunkowości, jaką jest przekaz informacji. Pozwala to na stwierdzenie, 
że rachunkowość jest niezbędnym narzędziem w zarządzaniu strategicznym.

Najbardziej specyficzny podsystem stanowi sprawozdawczość finansowa, gdyż jest ona 
efektem końcowym rachunkowości, a na jej jakość i kształt wpływają zapisy księgowe i kalku-
lacje kosztów z pozostałych podsystemów. Sprawia to, iż zawiera ona wszelkie dane finansowe 
ujawniane przez przedsiębiorstwo w ramach sprawozdania finansowego. Dlatego sprawoz-
dawczość finansowa wymaga odpowiedniego unormowania w przepisach prawnych. Jakość 
przekazywanych informacji, zakres ujawnień oraz definicje pojęć są ściśle regulowane przez 
lokalne systemy prawne oraz międzynarodowe standardy rachunkowości. Termin sprawoz-
dania finansowego regulują m.in. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finanso-
wej (MSSF), z które przytaczają następującą jego definicję: „uporządkowane przedstawienie 
sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności jednostki”.

Tu pojawia się pierwszy problem, a mianowicie sprawozdanie finansowe zawiera tylko 
dane finansowe. Dane niefinansowe, które w kontekście zarządzania strategicznego mają 
znaczenie kluczowe, są zamieszczane w notach w informacji dodatkowej, w sprawozdaniu 
zarządu lub nie pojawiają się w ogóle. Może to prowadzić do błędów przy ustalaniu celów 
strategicznych, ponieważ nie zostaną uwzględnione wszystkie istotne aspekty aktywności 
jednostki. Problem w ostatnich czasach jest coraz istotniejszy, np. ze względu na wartości 
niematerialne, które są wykazywane w sprawozdaniu finansowym w okrojonym zakresie. 
W ten sposób powstają luki informacyjne.

19 K. Żak, Nowe koncepcje systemów pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie strategiczne w przed-
siębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego „Studia Ekonomiczne” 2006, 
t. 37, s. 216.

20 W. Gabrusewicz, M. Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa – jednostkowe i skonsolidowane, 
PWE, Warszawa 2011, s. 13–14.
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4. Pojęcie luki informacyjnej

Słownik języka polskiego określa termin luki dwojako. Po pierwsze jest to „puste, wolne 
miejsce”, co wskazuje na przestrzenny charakter luki i daje możliwość zapełnienia dziury za 
pomocą odpowiednich narzędzi, działań czy przedmiotów. Z drugiej strony luka jest to „brak 
lub niedobór czegoś”, co z kolei wskazuje na stan rzeczywistości oraz daje możliwość jej likwi-
dacji za pomocą uzupełnienia brakującego elementu. Obie definicje pozwalają na dokonanie 
klasyfikacji luk ze względu na dziedzinę, jakiej dotyczą. Można wyróżnić więc luki: wartości 
(różnica wartości postrzeganej przez właściciela przedmiotu i inne osoby czy rynek), tech-
nologiczne (różnica między nowoczesnymi a tradycyjnymi metodami produkcji), wiedzy 
(różnica w dostępie do wiedzy między członkami społeczeństwa) czy zrozumienia (różnica 
wagi przypisywanej przedmiotom przez różne osoby)21. Dla zarządzania strategicznego oraz 
rachunkowości największym zagrożeniem jest luka informacyjna.

Luka informacyjna, czyli różnica pomiędzy informacjami posiadanymi a tymi, które 
można pozyskać, powoduje powstawanie asymetrii informacyjnej i nie pozwala na pełne 
zaspokojenie potrzeb informacyjnych interesariuszy22. Niepełne zaspokojenie potrzeb infor-
macyjnych może w konsekwencji zagrażać działaniu przedsiębiorstwa, poprzez błędne decy-
zje w procesie zarządzania.

Odmianą luki informacyjnej jest luka sprawozdawcza, która wynika z braku uwzględ-
nienia wszystkich informacji o stanie majątkowo-finansowym jednostki w sprawozdaniu 
finansowym i stanowi największe wyzwanie we współczesnej rachunkowości. Jej usunięcie 
jest problematyczne ze względu na liczne koncepcje podejścia do potrzeb informacyjnych. 
Prowadzi to do powstania dylematu związanego z zakresem ujawnień informacji. Z jednej 
strony, sprawozdawczość finansowa powinna ujawniać kompletne informacje o jednostce 
niezbędne do jej oceny, co według Krajowych Standardów Rachunkowości jest określane jako 
wierność informacji. Z drugiej jednak strony, sprawozdanie finansowe powinno zawierać 
tylko dane istotne, koncentrujące się na kluczowych zagadnieniach w celu trafnego doboru 
informacji niezbędnych dla użytkowników, co podkreśla przydatność danych23. Obie te cechy, 
choć wzajemnie przeciwstawne, są składową cech jakościowych regulowanych przez polskie 
i międzynarodowe standardy. W konsekwencji braku w rachunkowości jednego poglądu, 
powstaje luka informacyjna związana z ujawnianiem informacji niefinansowych.

21 O. Martyniuk, Luka wartości w polskim przedsiębiorstwie rodzinnym, w: Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeń-
stwo, t. II, cz. 4, „Zeszyty Naukowe Sopockiej Szkoły Wyższej” 2013, s. 78–79.

22 R. Borowiecki, M. Kwieciński, Informacja w zintegrowanej Europie. Koncepcje i narzędzia zarządzania wobec 
wyzwań i zagrożeń, Difin, Warszawa 2006, s. 139.

23 Pkt 4.11, Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”, Dz. Urz. Min. Fin. z 2014 r. 
poz. 17.
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5.  Wpływ występowania luk informacyjnych 
na zarządzanie strategiczne

Jak już wspomniano, występowanie luk informacyjnych w formie braku ujawnień niektó-
rych składników wartości niefinansowych może wpływać na system zarządzania strategicz-
nego tymi wartościami. Szczególnie problematyczne są kwestie związane z wyceną wartości 
przedsiębiorstwa oraz wartościami niematerialnymi, wytworzonymi we własnym zakresie.

5.1. Problem wyceny wartości przedsiębiorstwa

Jednymi z najważniejszych celów strategicznych jest wzrost wartości przedsiębiorstwa 
i zapewnienie rozwoju. Dlatego poprawna wycena wartości jest kluczowa z perspektywy 
zarządzania strategicznego, gdyż oddziałuje na wnętrze jednostki, ale też jest znacząca 
dla podmiotów zewnętrznych. Pozwala na łatwiejsze pozyskanie nowych inwestorów oraz 
budowanie zaufania i relacji z właścicielami, dostawcami, pożyczkodawcami i klientami, co 
wpływa na ustalane cele strategiczne24.

Z powodu istniejących luk informacyjnych ujawniania danych niefinansowych, ustalane 
cele strategiczne odnoszące się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa mogą być niepoprawne, 
a co za tym idzie mylące dla wspomnianych grup interesariuszy. Szczególną rolę w budo-
waniu wartości mają wartości niematerialne. Ich indywidualny i niepowtarzalny charak-
ter pozwala na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej, co w rezultacie przekłada się 
na wzrost cen akcji. Co więcej, powstaje różnica między wartością rynkową, czyli ceną moż-
liwą do uzyskania w danym momencie w transakcji kupna-sprzedaży jednostki (na podsta-
wie cen akcji), a jej wartością księgową, czyli wartością majątku wykazywanego w księgach 
rachunkowych. Dlatego zarządzanie strategiczne oparte na budowaniu pozytywnych relacji 
pozwala kreować dodatkowe korzyści, wynikające z lojalności, marki, jakości czy reputacji.

Przykładem może być lider polskiej branży paliwowej – Orlen, którego majątek w 2016 r. 
wynosił w sprawozdaniu finansowym 43,07 mld zł. Tymczasem akcje największej polskiej 
spółki były na dzień bilansowy wyceniane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościo-
wych na kwotę 46,19 mld zł. Powstała różnica może wynikać z braku ujęcia w majątku marki 
Orlen, która w 2016 była najcenniejszą polską marką, o wartości 3,94 mld zł25. Jak pokazuje 
przykład PKN Orlen, analizy strategiczne związane z inwestycjami, restrukturyzacją, fuzjami 
i przejęciami stają wobec zagrożenia negatywnych skutków błędnej oceny i decyzji.

24 M.  Koniewska, Wybrane składniki wartości niematerialnych wpływające na  wartość przedsiębiorstwa, 
„Finanse, Rynki, Ubezpieczenia nr 67, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 804, s. 489–490.

25 „Rzeczpospolita”, Ranking najcenniejszych polskich marek, edycja XIII, s. 13.
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5.2.  Problem wartości niematerialnych wytworzonych  
we własnym zakresie

Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 14 przytacza następującą definicję wartości nie-
materialnych i prawnych: „nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa 
majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekono-
micznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki”. 
Widoczne jest podkreślenie następujących cech:
• tylko składniki nabyte z zewnątrz mogą być składową wartości niematerialnych w spra-

wozdaniu finansowym; wyjątek stanowią tylko koszty ukończonych prac rozwojowych, 
które powstają wewnątrz jednostki gospodarczej;

• składniki muszą nadawać się do gospodarczego wykorzystania w okresie nie dłuższym 
niż jeden rok, tzn. są to tylko składniki kontrolowane i wykorzystywane przez jednostkę;

• są używane na potrzeby jednostki, czyli mają przynieść w przyszłości korzyści ekono-
miczne26.
Z kolei Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) numer 38 w paragrafie 8 defi-

niuje wartości niematerialne, jako „możliwy do zidentyfikowania niepieniężny składnik 
aktywów, nieposiadający postaci fizycznej”, zawężając w paragrafach 9–17 wskazaną defi-
nicję o następujące kryteria zaliczania ich w sprawozdaniu finansowym:
• możliwe do oddzielenia od wartości firmy,
• możliwe jest sprawowanie nad nimi kontroli,
• przyniosą w przyszłości korzyści ekonomiczne,
• prawdopodobieństwo uzyskania korzyści ekonomicznych jest rzetelnie określone na pod-

stawie wiarygodnych udokumentowanych metod,
• możliwe jest wiarygodne ustalenie ich ceny nabycia lub kosztu wytworzenia27.

Zarówno ustawa o rachunkowości, jak i MSR 38 nie zezwalają na ujmowanie w sprawoz-
daniu finansowym żadnych wartości niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie 
poza kosztami zakończonych prac rozwojowych. W MSR 38 par. 51 wskazano następujące 
mankamenty ograniczające wykazywanie wymienionych składników:
• trudność określenia, czy wartość powstała i w jakim momencie powstała,
• trudność wiarygodnego określenia kosztu wytworzenia,
• trudność oddzielenia od innych składników majątku, np. wartości firmy.

Dlatego prace badawcze zmierzające do pozyskania nowych rozwiązań i wiedzy nie speł-
niają warunków zaliczenia do wartości niematerialnych, gdyż nie można udowodnić powsta-
nia nowego aktywa. Prace rozwojowe tymczasem mają za zadanie ulepszenie lub rozwinięcie 

26 Art. 3, Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.
27 Par. 8 International Accounting Standards Board, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finan-

sowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
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posiadanej już wiedzy, dlatego aktywo takie można wliczyć do majątku. MSR 38 podaje także 
listę składników, których nie można ująć w księgach rachunkowych:
• znaków firmy,
• tytułów czasopism,
• tytułów wydawniczych,
• wykazów odbiorców i pozycji o podobnej istocie wytworzonych przez jednostkę we wła-

snym zakresie.
Z perspektywy zarządzania strategicznego wskazane elementy są istotne i włączone do 

systemu zarządzania. Silna marka jest jednym z największych kreatorów wartości przed-
siębiorstwa obok reputacji, innowacyjności, kwalifikacji kadr pracowniczych i relacji 
z odbiorcami i dostawcami. Wszystkie te elementy jako wartości niematerialne wpływają 
na określanie celów i strategii, a ich wykorzystanie łącznie z majątkiem rzeczowym pozwala 
na osiąganie efektu synergii i dodatkowych korzyści ekonomicznych, co nie jest wykazy-
wane w sprawozdawczości finansowej. Przykład powstałej luki sprawozdawczej przedsta-
wiony został w tabeli 1.

Wyniki porównania pokazują jednoznacznie, iż spośród 10 najcenniejszych marek świata, 
żadna nie jest wykazana w sprawozdaniach finansowych. W rezultacie wartości majątku są 
zaniżone, a efekty skutecznego zarządzania i wykorzystania ich jako kluczowych zasobów 
jednostki nie są widoczne dla użytkowników sprawozdania finansowego.

Tabela 1. Porównanie wartości marek i wykazywanych wartości niematerialnych (w mln USD)

Spółka Wartość marki Wartości niematerialne Różnica

Apple 154 100 9 –154 091

Google 82 500 20 –82 480

Microsoft 75 200 21 –75 179

Coca Cola 58 500 11 –58 489

Facebook 52 600 11 –52 589

Toyota 42 100 – –42 100

IBM 41 400 41 –41 359

Disney 39 500 35 –39 465

McDonald 39 100 5 –39 095

General Electric Co 36 700 86 –36 614

Źródło: opracowanie własne a podstawie rankingu „Forbes” i sprawozdań finansowych.

Powstaje zatem pytanie, jak zmniejszyć zakres luk informacyjnych i tym samym zwiększyć 
skuteczność i sprawność zarządzania strategicznego. Możliwość redukcji asymetrii informacji 
daje wprowadzenie do rachunkowości większego stopnia ujawnień danych niefinansowych, 
co będzie przedmiotem zainteresowania w kolejnej części artykułu.
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6.  Rozwój ujawnień niefinansowych a możliwość 
zmniejszenia zakresu luk informacyjnych 
w zarządzaniu strategicznym

Choć potrzebę szerszego raportowania danych niefinansowych dostrzeżono już w drugiej 
połowie XX w., to nadal nie określono jednego uniwersalnego rozwiązania czy standardu28. 
Wpływ na to ma dwoistość potrzeb związanych z raportowaniem. Z jednej strony stoi nauka, 
która w teoriach stara się w jak najlepszy sposób opisać rzeczywistość gospodarczą, a z dru-
giej strony stoi praktyka, która implikuje dane ze sprawozdawczości w tejże rzeczywistości. 
Niezależnie o jakim kierunku rozwoju się mówi, widać zauważalny trend w dążeniu do coraz 
większego raportowania informacji niefinansowych, które mogą być rozumiane jako infor-
macje niewykazywane do tej pory w sprawozdaniu finansowym. Stąd trzy różne pomysły 
raportowania informacji o jednostkach gospodarczych:
1) sprawozdanie finansowe wraz z rozbudowanym sprawozdaniem z działalności, co wpro-

wadza Dyrektywa UE z 22 października 2014 r.,
2) ujawnianie informacji w ramach sprawozdania finansowego i kilku niepowiązanych 

z nim dodatkowych raportów,
3) raportowanie zintegrowane29.

Każda z powyższych ścieżek akcentuje znaczenie informacji niefinansowej w kwestii 
odpowiedzialności społecznej. Jednak obecnie jednostki gospodarcze ujawniają informa-
cje niefinansowe dobrowolnie, wykorzystując je do kształtowania pozytywnego wizerunku 
wśród społeczności lokalnych. Prowadzi to do problemu braku porównywalności ujawnia-
nych danych, subiektywizmu przy sporządzaniu raportów, niepewności co do rzetelności 
i kompletności ujawnień.

Wspomniana Dyrektywa UE jest odpowiedzią na zarzuty braku porównywalności 
danych niefinansowych. Nakłada ona obowiązek ujawniania następujących kwestii związa-
nych z prowadzoną działalnością:
• opisu polityki, wyników oraz ryzyka związanych z kwestiami środowiskowymi, spo-

łecznymi i pracowniczymi, poszanowaniem praw człowieka, przeciwdziałaniem korup-
cji i łapownictwu,

28 E. Szczepankiewicz, Bilans wartości niematerialnych jako narzędzie pomiaru, raportowania i doskonalenia 
kapitału intelektualnego w organizacji opartej na wiedzy, w: Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania, 
red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 
2012, nr 262, s. 321.

29 B. Zyznarska-Dworczak, Determinanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej w świetle pozytywnej i nor-
matywnej teorii rachunkowości, w: Finansyzacja i  jej wpływ na globalny rozwój sprawozdawczości finansowej, 
red. A. Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2017, s. 292–293.
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• informacji na temat procesów należytej staranności wdrażanych przez jednostkę, w odnie-
sieniu do jej łańcuchów dostaw i podwykonawców, w celu identyfikacji obecnego lub 
potencjalnego negatywnego wpływu, zapobieżenia mu lub złagodzenia go30.
Ujmowanie powyższych danych powinno odbywać się poprzez włączanie ich do spra-

wozdania z działalności jednostek gospodarczych. Tym samym decydenci zyskają całe spek-
trum kompleksowych danych pokazujących nie tylko sytuację finansową, lecz także pozostałe 
obszary funkcjonowania jednostki, które oddziałują na potencjał i rozwój.

Podkreślić jednak należy, że obowiązkiem mają być początkowo objęte tylko spółki speł-
niające dwa z pośród następujących kryteriów: średnioroczne zatrudnienie minimum 500 
osób, suma bilansowa powyżej 20 mln euro i obroty netto powyżej 40 mln euro31. Tym samym 
dyskusyjna staje się poprawa jakości zarządzania w mniejszych podmiotach rynkowych.

Innym rozwiązaniem jest dodanie do tradycyjnego sprawozdania finansowego nowych 
dodatkowych dokumentów, dopełniających dane finansowe. Jednym z takich raportów jest 
bilans wartości niematerialnych (Intelectual Capital Statement, tzw. InCaS).

InCaS skupia się w głównej mierze na kapitale intelektualnym, umożliwiając jego pomiar, 
opis, zarządzanie oraz stopień osiągnięcia wyznaczonych celów32. Pierwsze prace nad wdro-
żeniem bilansu podjęto w ramach 6. Programu Ramowego UE przy współudziale organiza-
cji i stowarzyszeń lokalnych w krajach członkowskich. Jego tworzenie powinno się odbywać 
według 5 kroków: określenie modelu biznesowego, analiza i opisanie kapitału intelektualnego, 
pomiar kapitału intelektualnego, określenie strategii oraz stworzenie raportu33. Ponieważ 
analiza bilansu ma charakter otwarty, jednostki mają możliwość dostosowania jego układu 
i zawartości do swoich potrzeb, przyjętych celów i działalności.

Wydawać się może, że informacje o kapitale intelektualnym będą stanowić cenne źródło 
informacji dla zarządzających jednostkami gospodarczymi, gdyż umożliwi to przygotowy-
wanie dokładniejszych celów i planów strategicznych. Bilans jest więc odpowiedzią na wyma-
gania informacji co do ujawnień wartości niematerialnych. Z drugiej jednak strony bilans 
skupia się wyłącznie na kapitale intelektualnym, czyli pomija inne kluczowe zagadnienia 
z perspektywy decydentów. Co więcej, otwartość i możliwości wyboru wskaźników opiera 
się na subiektywnych decyzjach, co budzi wątpliwości wobec porównywalności wyników 
jednostek gospodarczych. Wątpliwość budzi także terminowość publikacji nowych rapor-
tów, które mogą być wydawane po sprawozdaniu finansowym, przez co powstaje pytanie, 
czy zostaną one w ogóle włączone do procesu decyzyjnego34.

30 Art. 6, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 w odniesieniu 
do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki 
oraz grupy, tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 330 z 15.11.2014).

31 Ibidem, art. 19a.
32 E. Szczepankiewicz, Bilans…, op.cit., s. 343.
33 Międzynarodowa Struktura Ramowa Sprawozdawczości Zintegrowanej, The International <IR> Frame-

work, 2013, s. 5.
34 J.  Krasodomska, Raportowanie informacji niefinansowych w  świetle procesów konsultacyjnych, „Prace 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 479, s. 103–106.
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Kolejną ścieżkę rozwoju wyznacza także sprawozdawczość zintegrowana, która może 
w największym stopniu ograniczyć lukę informacyjną w zarządzaniu strategicznym. Choć 
jej celem jest wzrost jakości informacji o procesie tworzenia wartości przez jednostki gospo-
darcze dla odbiorców zewnętrznych, to dzięki integracji danych z rachunkowości finansowej 
i zarządczej raport zintegrowany pomaga także interesariuszom wewnętrznym35.

Przełom w zintegrowanym raportowaniu nastąpił w 2013 r., kiedy opublikowano Mię-
dzynarodową Strukturę Ramową Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC), wskazując nastę-
pujące cele raportowania zintegrowanego:
• prezentacja pełnego zakresu czynników wpływających na zdolność do kreowania war-

tości przez organizację,
• prezentacja informacji o kapitale finansowym, który kreuje wartość,
• dążenie do zwiększenia jakości zarządzania w odniesieniu do posiadanych zasobów 

i wskazywanie ich wzajemnych zależności,
• wspieranie myślenia zintegrowanego36.

Jak widać, cel trzeci dostrzega potencjał danych zintegrowanych w odniesieniu do zarzą-
dzania. Kadry menedżerskie mogą zwiększyć skuteczność swoich działań przez to, iż raport 
zintegrowany prezentuje obok danych finansowych także niefinansowe w jednym doku-
mencie, przy jednoczesnym wskazaniu powiązań i wskaźników opisujących te dane. Zaletą 
jest też ukierunkowanie obok informacji przeszłych również na przyszłe wyniki, co pozwala 
na określanie działań strategicznych dla organizacji37.

Koncepcja zintegrowanego raportowania jest nadal na wstępnym okresie rozwoju i wymaga 
rozwiązania problemów związanych z weryfikacją wartości niefinansowych oraz stworze-
nia jednolitych standardów mających za zadanie zwiększenie porównywalności sprawozdań 
i weryfikację prezentowanych danych i wskaźników.

Trzeba jednak pamiętać, że ujawnianie większej ilości danych niefinansowych nadal pozo-
staje kwestią sporną i dyskusyjną. Po pierwsze, pojawiają się dodatkowe koszty, np. koszty 
zbierania i przetwarzania większej ilości informacji, dostosowania systemu informacyjnego 
jednostek raportujących do nowych rozwiązań czy szkoleń kadr. Po drugie, weryfikacja danych 
niefinansowych jest dobrowolna, zależna od decyzji zarządzających. Tym samym wiarygod-
ność nowych ujawnień spada. Konieczne staje się także przezwyciężenie oporu jednostek 
co do udostępniania opisów czy tajemnic, mogących zmniejszać przewagę konkurencyjną. 
Dylematy te nie wpływają pozytywnie na zarządzanie strategiczne, stąd rodzi się wątpliwość, 
czy nowe ujawnienia mogą poprawić jakość procesów planowania i podejmowania decyzji38.

35 B. Bek-Gaik, Sprawozdawczość zintegrowana – przegląd badań, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2017, 
nr 92 (148), s. 10–11.

36 Międzynarodowa Struktura…, op.cit., s. 7.
37 T.  Berndt, C.  Bilolo, L.  Muller, The Future of Integrated Reporting, Analysis and Recommendations, 4th 

Annual International Conference on Accounting and Finance AF 2014, GSTF, 2014, s. 196.
38 J. Krasodomska, Raportowanie…, op.cit., s. 103–106.
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7. Podsumowanie

Sprawne zarządzanie warunkuje rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej jednostek 
gospodarczych. Aby mogło realizować wyznaczone zadania, niezbędne są informacje o sytu-
acji danej organizacji. Zarządzanie w coraz większym stopniu potrzebuje obok danych finan-
sowych też wiadomości niefinansowych. Rodzi to wątpliwość, czy obecna forma sprawozdań 
finansowych jest nadal odpowiednia dla procesów decyzyjnych. Dlatego rozwój rachunko-
wości w stronę ujawnień danych niefinansowych powinien wpłynąć na poprawę efektyw-
ności i skuteczności zarządzania finansowego. Jednak ze względu na ciągłą krytykę i brak 
jednolitych rozwiązań, nadal niezbędne są kolejne badania i próby przezwyciężenia kłopo-
tów związanych z ujawnieniami danych niefinansowych, takimi jak subiektywizm danych 
niefinansowych, obawa przed opublikowaniem tajemnic o potencjale organizacji, brak pełnej 
weryfikowalności informacji niefinansowych oraz brak określonego zakresu ujawnień nie-
finansowych. Doprecyzowanie tychże obszarów powinno pozytywnie wpłynąć na procesy 
decyzyjne i pozwoli sprawozdawczości stać się rzetelnym i wiarygodnym źródłem informa-
cji o sytuacji jednostek gospodarczych.
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Non-Financial Reporting and Busines Entity Strategic Management

Summary

This article is aimed at showing the impact of development of non-financial reporting in accounting 
on the strategic management improvement. The present dynamics of accounting processes necessi-
tates the application of a wider spectrum of data in the management process to achieve the synergy of 
operation, to build a competitive advantage and create value. Unfortunately, the present accounting 
practices use non-financial data in financial reports only to a limited extent, which hinders appropri-
ate decision making by the users. In view of the change in information requirements, the information 
gap determines the aspiration to change reporting. The article reviews the literature on the on-going 
changes in the disclosure of non-financial reporting. The current problems resulting from the lack of 
full knowledge of the organisation are described and their potential solutions presented.

Keywords: strategic management, financial reporting, information gaps, non-financial reporting
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Sprawozdanie z działalności jako narzędzie 
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z zakresu CSR

Streszczenie

Postępująca globalizacja oraz zmiany w zakresie postrzegania miejsca i roli przedsiębiorstwa w środo-
wisku społecznym doprowadziły do wzrostu znaczenia zagadnień dotyczących jego społecznej odpo-
wiedzialności (Corporate Social Responsibility, CSR). Jednocześnie większa koncentracja interesariuszy 
na pozafinansowych aspektach działalności, szczególnie dotyczących kwestii środowiskowych, pracow-
niczych i społecznych, wymusza modyfikację procesu raportowania i sprawozdawczości przedsiębiorstw. 
Niniejsza publikacja jest krótką analizą i jednocześnie próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące świado-
mości korzyści płynących z komunikowania przez przedsiębiorstwa ich działań w zakresie społecznej 
odpowiedzialności oraz stopnia wykorzystania sprawozdania z działalności w procesie raportowania 
danych niefinansowych dotyczących CSR. Do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego wy-
korzystano metodę analizy treści regulacji prawnych i literatury, wywiad oraz metodę wnioskowania.

Słowa kluczowe: sprawozdanie z działalności, społeczna odpowiedzialność biznesu, raportowanie 
danych pozafinansowych
Kody klasyfikacji JEL: M14, M48
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1. Wprowadzenie

Zmiany ekonomiczne związane z postępującą globalizacją mają zasadnicze znaczenie 
w procesie kształtowania stosunków społeczno-ekonomicznych, w których funkcjonują przed-
siębiorstwa. Realizowana przez nie strategia, wszelkie podejmowane działania, a nawet wybór 
dostarczanych produktów i usług w dużym stopniu wynikają z relacji łączących je z intere-
sariuszami. Zarządzanie tymi relacjami jest jednym z podstawowych zadań stojących przed 
przedsiębiorstwami, które mają świadomość istotności funkcjonowania w zgodzie z zasa-
dami odpowiedzialnego biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR)1.

Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia raportowania informacji niefi-
nansowych, dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu, odpowiedź na pytanie czy 
przedsiębiorstwa są świadome korzyści płynących z komunikowania działań z zakresu SCR 
oraz określenie stopnia wykorzystania sprawozdania z działalności w procesie raportowa-
nia. Do realizacji celu zastosowano następujące metody badawcze: analizę treści regulacji 
prawnych i literatury oraz metodę wnioskowania.

Do analizy wybrano sprawozdania z działalności siedmiu przedsiębiorstw zlokalizowa-
nych na terenie województwa opolskiego o wyłącznie krajowym kapitale, klasyfikowanych 
jako średnie i duże. Badaniem objęto sprawozdania za lata 2014, 2015 i 2016. Analizie pod-
dano również zawartość stron internetowych wybranych przedsiębiorstw pod kątem publika-
cji danych z obszaru CSR. Dodatkowo przeprowadzono wywiady z właścicielami, członkami 
zarządu bądź osobami odpowiedzialnymi za obszar finansowo-księgowy 15 opolskich przed-
siębiorstw zobligowanych do sporządzania sprawozdania z działalności.

2.  Istota i cel raportowania informacji niefinansowych 
dotyczących CSR

Sprawozdawczość jednostek gospodarczych zmienia się adekwatnie do oczekiwań użyt-
kowników informacji, którzy są zainteresowani obecną i przyszłą sytuacją jednostki oraz 
perspektywami jej rozwoju.

Większość informacji prezentowanych w sprawozdaniach ma wymiar finansowy, czyli 
określony w mierniku pieniężnym. Jednakże nie wszystkie informacje, jakich oczekują inte-
resariusze, można określić w ten sposób, stąd istotnego znaczenia nabierają informacje nie-
finansowe2, definiowane jako „opisy (narrative descriptions), fakty, opinie, które nie są łatwe 

1 Standard Informacji Niefinansowych 2017. Interesariusze i kluczowe obszary odpowiedzialności, Fundacja 
Standardów Raportowania, Warszawa 2017, s. 5, https://standardy.org.pl/wppsndrd/wp-content/uploads/2017/10/
SIN_ANEKS_3.pdf, dostęp 11.11.2017.

2 J. Krasodomska, Znaczenie informacji niefinansowych w rocznych raportach spółek, w: Rachunkowość w pro-
cesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, s. 182.
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do wyrażenia w mierniku pieniężnym oraz informacje, które są wyrażone w innym mier-
niku niż pieniądz”3.

Obowiązek raportowania danych niefinansowych wynika z Dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2013/34/UE4, która w art. 26 określa, iż prezentowane w sprawozdaniach 
„informacje nie powinny ograniczać się do aspektów finansowych działalności jednostki”. 
Dyrektywa nie wprowadza jednak żadnych sankcji za jej niestosowanie. Żadnych negatyw-
nych konsekwencji nie przewiduje również Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/95/UE5. W art. 16 określono, iż biegli rewidenci i firmy audytorskie powinny sprawdzić, 
czy jednostka przedstawiła oświadczenie na temat informacji niefinansowych bądź odrębne 
sprawozdanie. Brak jakichkolwiek sankcji z tytułu nieujawniania lub nierzetelnej prezentacji 
określonych informacji niefinansowych może prowadzić do zatajania przez jednostki infor-
macji, które w ich odczuciu mogą naruszać tajemnicę przedsiębiorstwa i wpływać negatyw-
nie na utratę przewagi konkurencyjnej6.

Głównym celem dyrektywy 2014/95/UE jest zwiększenie znaczenia, zapewnienie transpa-
rentności oraz porównywalności ujawnianych informacji niefinansowych, dotyczących 
między innymi kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych. Szczegółowy zakres 
informacji dotyczących powyższych obszarów został przedstawiony w tabeli 1.

Zgodnie z dyrektywą 2014/95/UE obowiązek raportowania informacji niefinansowych 
dotyczy spółek określanych mianem „dużych jednostek interesu publicznego”, które w roku 
obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzednim 
przekroczyły kryterium średniorocznego zatrudnienia w liczbie 500 osób, a także spełniają 
jedno z dwóch kryteriów7:
1) suma aktywów bilansu przekraczająca 20 mln euro lub
2) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów powyżej 40 mln euro.

Określenie jednostek zobowiązanych do raportowania danych nie stanowi oczywiście 
bariery dla publikacji informacji niefinansowych przez jednostki niespełniające powyższych 
kryteriów, a wręcz stanowi wyraz ich świadomości w zakresie CSR.

3 H. Gernon, G. K. Meek, Accounting. An International Perspective, MCGraw-Hill, Singapore 2001, s. 71–72, 
za: J. Krasodomska, Znaczenie…, op.cit., s. 182.

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych spra-
wozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodza-
jów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy 
Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrek-
tywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodno-
ści przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

6 A. Kamela-Sowińska, Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji 
niefinansowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 
nr 73 (2015), nr 854, s. 989.

7 Standard Informacji Niefinansowych 2017. Interpretacje prawne dyrektywy 2014/95/UE, Fundacja Stan-
dardów Raportowania, Warszawa 2017, s.  5, https://standardy.org.pl/wppsndrd/wp-content/uploads/2017/11/
SIN_ANEKS_1.pdf, dostęp 12.11.2017.



Magdalena Ebisch-Stenzel  66

Tabela 1.  Informacje prezentowane w sprawozdaniu niefinansowym wg Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r.

Obszar tematyczny Zakres informacji

Kwestie środowiskowe • obecny i przewidywany wpływ działalności jednostki na środowisko
• wpływ działalności jednostki na zdrowie i bezpieczeństwo
• wykorzystywanie energii odnawialnej lub nieodnawialnej
• emisja gazów cieplarnianych
• zużycie wody
• zanieczyszczenie powietrza

Kwestie pracownicze • działania podejmowane w celu zapewnienia równouprawnienia płci
• wdrożenie podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy
• warunki pracy
• dialog społeczny
• poszanowanie prawa pracowników do informacji i do wyrażania opinii
• poszanowanie praw związków zawodowych
• bezpieczeństwo i higiena pracy

Kwestie społeczne • dialog ze społecznościami lokalnymi
• działania podejmowane w celu zapewniania ochrony i rozwoju społeczności lokalnych
• zapobieganie naruszaniu praw człowieka
• stosowane instrumenty walki z korupcją i łapownictwem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 
2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących 
różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Zalecenia zawarte w dyrektywie 2014/95/UE zostały zaimplementowane do ustawy 
o rachunkowości (UoR)8. Jest to podstawowa regulacja prawna zawierająca wytyczne dla 
polskich jednostek w zakresie raportowania informacji niefinansowych9.

Sprawozdawczość danych niefinansowych określona we wskazanych powyżej dyrekty-
wach oraz UoR ściśle wiąże się z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, która od 
końca XX w. stale zyskuje na popularności.

Rozwój oraz ewolucja koncepcji CSR łączy się z powstaniem wielu jej definicji. Światowa 
Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable 
Development) określa ją jako „zobowiązanie biznesu do etycznego zachowania i przyczynia-
nia się do rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnej poprawie jakości życia pracowników 
i ich rodzin oraz społeczności lokalnej i całego społeczeństwa”10. Komisja Europejska zde-
finiowała CSR jako „koncepcję, zgodnie z którą przedsiębiorstwa decydują się dobrowolnie 
przyczyniać do ulepszania społeczeństwa i czystszego środowiska; (…) odpowiedzialność 

 8 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1047.
 9 Szerzej temat ustawy o rachunkowości został poruszony w pkt. 3 artykułu.
10 L. Holme, P. Watts, Meeting Changing Expectations. Corporate Social Responsibility, World Business Counsil 

for Sustainable Development, 1998, s. 3, za: B. Bek-Gaik, B. Rymkiewicz, Raport społeczny jako współczesne narzę-
dzie komunikowania się spółek z interesariuszami w świetle koncepcji zintegrowanego raportowania, w: E. Waliń-
ska, B. Bek-Gaik, J. Gad, B. Rymkiewicz, Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z oto-
czeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2015, s. 117.
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wyrażana jest w stosunku do pracowników, a w szczególności wobec wszystkich zaintereso-
wanych podmiotów”11. Dla Międzynarodowej Organizacji Normalizującej (ISO) stanowi ona 
„odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko”12.

Odpowiedzialny biznes opiera się na długofalowym podejściu, którego ważnym elemen-
tem jest dialog społeczny. Uwzględnia on dążenie do osiągania zysku przy jednoczesnym 
kształtowaniu relacji z otoczeniem, uwzględniającym poczucie odpowiedzialności za pra-
cowników, społeczeństwo i środowisko naturalne13.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie ISO 26000 przedsiębiorstwo odpowiedzialne 
społecznie powinna cechować gotowość do uwzględniania podczas podejmowania decy-
zji kwestii społecznych i środowiskowych oraz rozliczanie się z wpływu podjętych decyzji 
i działań na społeczeństwo oraz środowisko14. Powinno ono również podejmować działania 
na rzecz społecznej odpowiedzialności, przestrzegając następujących zasad15:
• rozliczalność – przedsiębiorstwo powinno rozliczać się z wpływu jego działań na spo-

łeczeństwo, gospodarkę i środowisko, zwłaszcza gdy wywierają one negatywne skutki, 
oraz odpowiada za działania podejmowane w celu zapobiegania wystąpieniu niezamie-
rzonych i nieprzewidzianych negatywnych wpływów w przyszłości;

• przejrzystość – decyzje i działania mające wpływ na społeczeństwo i środowisko powinny 
być komunikowane w sposób jasny, precyzyjny i kompletny; prezentowane informacje 
muszą być aktualne i oparte na faktach; zasada ta nie wymaga ujawniania informacji 
poufnych, dotyczących bezpieczeństwa lub ochrony prywatności organizacji;

• postępowanie etyczne – działanie przedsiębiorstwa powinno opierać się na uczciwości, 
sprawiedliwości i prawości;

• poszanowanie interesów interesariuszy – przedsiębiorstwo powinno identyfikować 
poszczególne grupy interesariuszy, określać i uwzględniać ich interesy i prawa;

• poszanowanie prawa – podejmowane decyzje i działania powinny być zgodne z obowią-
zującym prawem i przepisami; w tym celu należy stale aktualizować wiedzę z zakresu 
obowiązujących jednostkę norm prawnych oraz zapewnić okresowe przeglądy zgodno-
ści działań z obowiązującym prawem;

• poszanowanie międzynarodowych norm postępowania – przedsiębiorstwo powinno 
przestrzegać międzynarodowych norm postępowania, szczególnie gdy prawo krajowe 
nie przewiduje odpowiednich zabezpieczeń środowiskowych lub społecznych, bądź też 
są one sprzeczne;

11 Green Paper. Promoting a  European Framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the 
European Communities, Brussels 18.7.2001, COM (2001) 366 final, s. 4. https://www.eumonitor.eu/9353000/1/
j9vvik7m1c3gyxp/vikqhjet6py6#p3, dostęp 12.11.2017.

12 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000: en, dostęp 12.11.2017.
13 E. Śnieżek, Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, 

s. 10.
14 Polska Norma PN-ISO 2600 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Polski Komitet Normali-

zacyjny, Warszawa 2012, s. 18.
15 Ibidem, s. 22–26.
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• poszanowanie praw człowieka – prawa określone w Międzynarodowej Karcie Praw Czło-
wieka powinny być szanowane i propagowane we wszystkich krajach, kulturach i sytu-
acjach.
Jednym z powodów raportowania danych z zakresu CSR powinno być poczucie obowiązku 

przedsiębiorstwa do rozliczenia się z wpływu jego decyzji i podjętych działań na społeczeń-
stwo i środowisko, szczególnie w przypadku ich negatywnych konsekwencji16. Jednocześnie 
raportowanie przynosi przedsiębiorstwu wiele korzyści. Global Reporting Initiative (GRI), 
organizacja, która stworzyła międzynarodowy standard raportowania, wymienia pięć głów-
nych korzyści, jakie niesie raportowanie danych niefinansowych. Zostały one przedstawione 
na rysunku 1.

Rysunek 1. Korzyści z raportowania danych niefinansowych wg Global Reporting Initiative

Postęp
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Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/the-benefits-of-sustainability-re-
porting.pdf, dostęp 12.11.2017.

Wśród korzyści została wymieniona budowa zaufania, osiągana dzięki przejrzystości 
wyników niefinansowych, która może wesprzeć przedsiębiorstwo w ograniczeniu ryzyka 
reputacji, otworzyć dialog z interesariuszami oraz wykazać otwartość i poczucie odpowie-
dzialności. Druga korzyść, dotycząca postępu w realizacji wizji i strategii, jest następstwem 
analizy mocnych i słabych stron oraz zaangażowania interesariuszy w procesach raportowa-
nia. Zbadanie i poprawa wewnętrznych procesów oraz systemów zarządzania i podejmowania 
decyzji może przyczynić się do redukcji kosztów. Natomiast ograniczenie kosztów naruszeń 
to czwarta korzyść, wynikająca z pomiaru i raportowania działań, które mogą pomóc w sku-
tecznym spełnianiu wymogów regulacyjnych. Ostatnią korzyścią wymienioną przez GRI jest 

16 J. Samelak, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo UE 
w Poznaniu, Poznań 2013, s. 44.



Sprawozdanie z działalności jako narzędzie raportowania danych niefinansowych z zakresu CSR 69

osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Jest ona osiągana dzięki budowaniu obrazu przedsię-
biorstwa jako lidera i innowatora, dającego mu silniejszą pozycję przetargową17.

Również norma ISO 26000 wskazuje, iż postrzeganie organizacji jako społecznie odpo-
wiedzialnej oraz jej rzeczywiste działania w zakresie społecznej odpowiedzialności mogą 
mieć wpływ na18:
• osiągnięcie przewagi konkurencyjnej,
• postrzeganie i reputację przedsiębiorstwa,
• zdolność pozyskiwania i zatrzymywania pracowników, konsumentów i klientów,
• morale, zaangażowanie i wydajność pracowników,
• opinie inwestorów, właścicieli, sponsorów i społeczności finansowej,
• relacje przedsiębiorstwa z szeroko rozumianym otoczeniem, w tym innymi przedsiębior-

stwami, instytucjami rządowymi, mediami, dostawcami, klientami oraz społecznością, 
w obrębie której organizacja funkcjonuje.

3.  Regulacje prawne dotyczące wykorzystania sprawozdania 
z działalności do raportowania danych niefinansowych 
z zakresu CSR

Sprawozdanie z działalności (SzD), określane również mianem raportu zarządu, spo-
rządzane jest w celu dostarczenia interesariuszom użytecznych informacji, wzbogacających 
wiedzę o jednostce, których zadaniem jest19:
• uzupełnienie informacji zawartych w powiązanym z nim sprawozdaniu finansowym,
• dostarczenie dodatkowych informacji ułatwiających ocenę działalności, sytuacji i zamie-

rzeń jednostki.
Dopełnienie rocznego sprawozdania finansowego realizowane jest poprzez prezenta-

cję informacji dodatkowych, nieumieszczonych w sprawozdaniu finansowym. Informacje 
te mogą mieć charakter ilościowy, jakościowy, finansowy bądź pozafinansowy20.

Głównym krajowym aktem prawnym regulującym obowiązek sporządzania SzD oraz 
określającym zakres prezentowanych w nim informacji, w tym niefinansowych, jest Ustawa 
o rachunkowości.

17 https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/the-benefits-of-sustainability-reporting.pdf, dostęp 
12.11.2017.

18 https://www.pkn.pl/informacje/2013/09/iso-26000, dostęp 12.11.2017.
19 Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”, Załącznik do uchwały Nr 6/2014 

Komitetu Standardów Rachunkowości z  dnia 15  kwietnia 2014 r. w  sprawie przyjęcia Krajowego Standardu 
Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności”; Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, Warszawa 2014, 
poz. 17, cz. IV, pkt 4.1.

20 A. Szydełko, Wpływ KRS nr 9 „Sprawozdanie z działalności” na rachunkowość, w: Rachunkowość a contro-
lling, red. E. Nowak, P. Bednarek, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015 nr 399, 
s. 450.
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W wersji ustawy obowiązującej od dnia 10 lipca 2004 r. art. 49 ust. 3 określał, że „sprawoz-
danie z działalności jednostki powinno również obejmować – o ile jest to istotne dla oceny 
sytuacji jednostki – wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczą-
cymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do 
kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym”21.

Zmiana dotycząca informacji niefinansowych, która weszła w życie 23 września 2015 r., 
wprowadziła w art. 49 dodatkowy ustęp 6, zgodnie z którym małe jednostki22 mogą niewy-
kazywać w SzD wskaźników niefinansowych oraz informacji dotyczących zagadnień środo-
wiska naturalnego i zatrudnienia23.

Ostatnia zmiana UoR w zakresie informacji niefinansowych obowiązuje od dnia 26 stycz-
nia 2017 r. Zapis art. 49 ust. 3 brzmi obecnie: „sprawozdanie z działalności jednostki powinno 
obejmować również – o ile jest to istotne dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji jednostki – co 
najmniej: (…) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jed-
nostki oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego”. Jed-
nocześnie w art. 49 ust. 6 określono, iż zapis ten nie obowiązuje jednostek mikro24 i małych25.

Ustawa z 15 grudnia 2016 r. wprowadziła również dodatkowy artykuł 49b, ustanawiający 
obowiązek sporządzania oświadczenia na temat informacji niefinansowych, jako wyodrębnio-
nej części sprawozdania z działalności. Zmiana ta dotyczy wybranych jednostek określonych 
w ust. 1 tego artykułu, które w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie 
finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok zatrudniały powyżej 500 osób oraz prze-
kroczyły jedną z dwóch wartości: sumę aktywów bilansu na poziomie 85 mln zł bądź war-
tość przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w wysokości 170 mln zł. Zgodnie 
z art. 49b ust. 2 pkt. 4 oświadczenie na temat informacji niefinansowych powinno obejmować 
m.in. „opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, 

21 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2004 r., nr 145, poz. 1535, 
art. 1 pkt 1.

22 Jednostka mała – jednostka spełniająca warunki określone w art. 3 ust. 1c–1e UoR. Do jednostek małych 
zaliczane są m.in. spółki osobowe i kapitałowe oraz spółki cywilne, a także inne osoby prawne, oddziały przedsię-
biorców zagranicznych, osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli w roku 
obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzednim (w przypadku jednostek 
rozpoczynających działalność w roku jej rozpoczęcia), nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości: 1) 
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 17 mln zł, 2) przychody netto ze sprzedaży towarów i pro-
duktów w roku obrotowym – 34 mln zł, 3) średnioroczne zatrudnienie przeliczone na etaty – 50 osób.

23 Ustawa z dnia 23  lipca 2015 r. o  zmianie ustawy o  rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1333, art. 1 pkt 18 lit. d.

24 Jednostka mikro –  jednostka spełniająca warunki określone w art. 3 ust. 1a, 1b i 1e UoR. Do jednostek 
mikro zaliczane są m.in. spółki cywilne, spółki handlowe, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców 
zagranicznych, jeżeli w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzed-
nim (w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku jej rozpoczęcia), nie przekroczyły co najmniej 
dwóch z trzech wielkości: 1) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 1,5 mln zł, 2) przychody netto 
ze sprzedaży towarów i produktów w roku obrotowym – 3 mln zł, 3) średnioroczne zatrudnienie przeliczone 
na etaty – 10 osób.

25 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2017 r., poz. 61, art. 1 pkt 8 
lit. a i c.
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pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziała-
niu korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk”. Obowiązek sporządzania tego 
oświadczenia, zgodnie z art. 49b ust. 9, dotyczy jednostek, które sporządzą odrębne sprawoz-
danie na temat informacji niefinansowych oraz zamieszą je przed upływem 6 miesięcy od 
dnia bilansowego na swojej stronie internetowej26.

Drugim, istotnym aktem prawnym, wskazującym sprawozdanie z działalności jako 
narzędzie prezentacji danych z zakresu CSR, jest Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 
„Sprawozdanie z działalności” (KSR). Zadaniem KSR jest „sformułowanie i propagowanie 
dobrych praktyk w zakresie sporządzania sprawozdania z działalności”27. Odwołanie do 
kwestii niefinansowych związanych z CSR znajduje się w części VI standardu, określają-
cej zawartość SzD. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 6.31 „w przypadku niektórych 
jednostek celowa jest prezentacja w SzD wyników działalności w poszczególnych sferach 
rozwoju: ekonomicznej (finansowej), środowiskowej (wpływu na środowisko naturalne) 
i społecznej. W szczególności przydatne jest przedstawienie informacji dotyczących zagad-
nień społecznej odpowiedzialności jednostki i ochrony środowiska naturalnego (m.in. 
informacji o gospodarowaniu zasobami i składnikami przyrody, wpływie na środowi-
sko naturalne, działaniach proekologicznych, opłatach środowiskowych i innych kosztach 
ochrony środowiska, działaniach społecznych w tym opis kampanii społecznych i polityki 
jednostki w tym zakresie)”28.

Standard, podobnie jak ustawa o rachunkowości, przewiduje możliwość sporządzania 
przez jednostki odrębnych raportów (np. „Raportu na temat społecznej odpowiedzialno-
ści”), wskazując jednocześnie, iż raport ten może stanowić odrębną część sprawozdania, 
natomiast „nie jest właściwe odesłanie do takiego dokumentu w celu uzyskania informacji 
celowo pominiętych w SzD”29.

4.  Informacje niefinansowe z zakresu CSR prezentowane 
w sprawozdaniach z działalności wybranych jednostek

Analizując dane niefinansowe, należy uwzględnić m.in. specyfikę branży, w której 
działa przedsiębiorstwo oraz rodzaj prowadzonej działalności. Kwestie te są istotne głównie 
ze względu na różny stopień oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko. Jako przykład 
można podać przedsiębiorstwo górnicze, którego działalność w znacznym stopniu wpływa 
na degradację środowiska oraz instytucję finansową, której oddziaływanie na środowisko 

26 Ibidem, art. 1 pkt 9.
27 E. Nowak, Zakres ujawnień informacji w sprawozdaniu z działalności, w: Rachunkowość na rzecz zrówno-

ważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko, red. D. Dziawgo, G. Borys, „Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 329, s. 246.

28 Krajowy Standard Rachunkowości…, op.cit., pkt 6.31.
29 Ibidem, pkt 5.9.
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jest marginalne. Jednakże biorąc pod uwagę, iż celem niniejszego artykułu jest analiza 
samego faktu prezentacji informacji niefinansowych dotyczących kwestii środowiskowych, 
pracowniczych i społecznych w SzD, analizie poddano treść sprawozdań z działalności sied-
miu przedsiębiorstw, nie uzależniając ich wyboru od branży, w której działają. Kryteriami 
branymi pod uwagę były:
• struktura własnościowa (własność krajowych osób fizycznych lub prawnych),
• lokalizacja (główna siedziba znajduje się na terenie województwa opolskiego),
• kategoria określająca wielkość (wyłączono mikro i małe jednostki oraz „jednostki inte-

resu publicznego”).
Na podstawie powyższych kryteriów do badania wybrano przedsiębiorstwa, których 

dane zostały przedstawione w tabeli 2.
Badania oparte zostały na ogólnodostępnych danych. Przeanalizowano dokumenty znaj-

dujące się w Sądzie Rejonowym w Opolu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Reje-
stru Sądowego oraz zawartość stron internetowych wybranych przedsiębiorstw.

W tabeli 2 wskazany został rok rejestracji w KRS poszczególnych jednostek. W przy-
padku sześciu z siedmiu wybranych przedsiębiorstw rzeczywisty okres prowadzenia dzia-
łalności przez wspólników jest zdecydowanie dłuższy, gdyż wcześniej działali oni w formie 
jednoosobowych działalności gospodarczych bądź w formie spółek cywilnych lub jawnych. 
W uproszczeniu można więc przyjąć, że poszczególne przedsiębiorstwa istnieją na rynku od:
• Adamietz Sp. z o.o. – 1994 r.30,
• Flora Sp. z o.o. – 1990 r.31,
• Piomar Sp. z o.o. – 1989 r.32,
• Sentrex spółka z o.o. – 1994 r.33,
• Sindbad spółka z o.o. – 1983 r.34,
• Solidaris Sp. z o.o. – 2003 r.35 (zgodność z KRS),
• Stegu Sp. z o.o. – 1993 r.36

Dobór wymienionych powyżej przedsiębiorstw spośród wielu jednostek spełniających 
założone kryteria nie był przypadkowy. Autorka artykułu założyła, że przedsiębiorcy zwią-
zani od co najmniej kilkunastu lat ze społecznością lokalną poprzez zarówno miejsce pro-
wadzenia działalności, jak i większości przypadków miejsce zamieszkania, powinni działać 
na podstawie standardów społecznej odpowiedzialności.

30 http://adamietz.pl/firma/, dostęp 17.11.2017.
31 https://flora-praszka.pl/o-firmie/, dostęp 17.11.2017.
32 http://www.piomar.pl/historia/, dostęp 17.11.2017.
33 http://www.sentrex.com.pl/, dostęp 17.11.2017.
34 https://www.sindbad.pl/artykul/o-nas, dostęp 17.11.2017.
35 http://solidaris.pl/?page_id=6, dostęp 17.11.2017.
36 http://www.stegu.pl/stegu/historia/, dostęp 17.11.2017.
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Tabela 2. Charakterystyka wybranych przedsiębiorstw

Nazwa Nr KRS
Rejestracja 
w KRS (rok)

Dane za rok
Obrót

(tys. zł)
∑ aktywów

(tys. zł)
Liczba 

pracowników

Adamietz 
Sp. z o.o.

100273 2002

2014 112 708 97 356 210

2015 232 812 117 310 221

2016 209 197 143 198 282

Główna działalność: roboty budowlane (PKD 41.20. Z) 

Flora Sp. 
z o.o.

89965 2002

2014 216 092 77 296 142

2015 202 174 82 055 145

2016 b.d. b.d. b.d.

Główna działalność: sprzedaż wyrobów chemicznych (PKD 46.75. Z) 

Piomar Sp. 
z o.o.

177471 2003

2014 72 496 39 688 136

2015 79 295 62 212 162

2016 80 448 67 793 195

Główna działalność: transport drogowy towarów (PKD 49.41. Z) 

Sentrex 
spółka z o.o.

130628 2002

2014 88 187 74 439 126

2015 84 928 78 539 134

2016 99 891 102 688 175

Główna działalność: poligrafia (PKD 18.12. Z) 

Sindbad 
spółka z o.o.

323389 2009

2014 232 451 29 784 490

2015 217 614 37 378 468

2016 b.d. b.d. b.d.

Główna działalność: transport lądowy pasażerski (PKD 49.39. Z) 

Solidaris Sp. 
z o.o.

174118 2003

2014 165 203 91 465 217

2015 183 747 97 478 255

2016 205 042 105 186 263

Główna działalność: transport drogowy towarów (PKD 49.41. Z) 

Stegu Sp. 
z o.o.

174827 2003

2014 61 249 72 379 237

2015 b.d. b.d. b.d.

2016 b.d. b.d. b.d.

Główna działalność: produkcja wyrobów budowlanych (PKD 23.61. Z) 

b.d. – brak danych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2014, 2015 i 2016 przedsiębiorstw: Adamietz Sp. 
z o.o., Flora Sp. z o.o., Piomar Sp. z o.o., Sentrex spółka z o.o., Sindbad spółka z o.o., Solidaris Sp. z o.o., Stegu Sp. z o.o. oraz 
https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu, dostęp 14.11.2017.

Analiza sprawozdań z działalności wybranych przedsiębiorstw, której wyniki zawarto 
w tabeli 3, nie potwierdziła tego założenia. W przypadku większości sprawozdań kwestia CSR 
została przemilczana. Tylko w SzD Piomar Sp. z o.o. znajduje się informacja na temat inwe-
stycji w nowoczesny tabor samochodowy, spełniający unijne standardy emisji CO2, systemy 
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informatyczne usprawniające elektroniczny obieg dokumentów i faktur oraz rozwój umie-
jętności ekologicznej jazdy kierowców.

Tabela 3. Raportowanie danych niefinansowych z zakresu CSR przez wybrane przedsiębiorstwa

Nazwa
Odwołanie do 
CSR na stronie 
internetowej

Sprawozdanie z działalności

SzD za rok Liczba stron
Informacje z zakresu CSR w SzD:

środowiskowe pracownicze społeczne

Adamietz Sp. z o.o. –

2014 8 – – –

2015 8 – – –

2016 9 – – –

Flora Sp. z o.o. –

2014 5 – – –

2015 6 – – –

2016 b.d. – – –

Piomar Sp. z o.o. +

2014 23 + – –

2015 33 + – –

2016 32 + – –

Sentrex spółka z o.o. –

2014 9 – – –

2015 8 – – –

2016 9 – – –

Sindbad spółka z o.o. –

2014 2 – – –

2015 3 – – –

2016 b.d. b.d. b.d. b.d.

Solidaris Sp. z o.o. –

2014 4 – – –

2015 4 – – –

2016 4 – – –

Stegu Sp. z o.o. +

2014 7 – – –

2015 b.d. b.d. b.d. b.d.

2016 b.d. b.d. b.d. b.d.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności przedsiębiorstw: Adamietz Sp. z o.o., Flora Sp. z o.o., Pio-
mar Sp. z o.o., Sentrex spółka z o.o., Sindbad spółka z o.o., Solidaris Sp. z o.o., Stegu Sp. z o.o. oraz stron internetowych: http://
adamietz.pl/, https://flora-praszka.pl/, http://www.piomar.pl/, http://www.sentrex.com.pl/, http://www.sindbad.pl/, http://soli-
daris.pl/?lang=pl, http://www.stegu.pl/, dostęp 17.11.2017.

W wyniku badania nie udało się uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania stanowiące 
cel artykułu, ponadto nasunęły się kolejne, m.in. czy przedsiębiorstwa:
• nie posiadają wiedzy na temat CSR,
• nie prowadzą działań z zakresu społecznej odpowiedzialności,
• celowo nie publikują tych danych, uznając je np. jako tajne,
• nie widzą potrzeby ani sensu ich publikowania,
• komunikują je w inny sposób.
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Odpowiedź na część z postawionych powyżej pytań można otrzymać w wyniku analizy 
treści stron internetowych przedsiębiorstw wybranych do badania. Na stronie internetowej 
Piomar Sp. z o.o. znajduje się informacja, iż „firma od początku swojej działalności angażuje 
się w sprawy lokalnej społeczności”. Wymienione zostały działania polegające na sponso-
ringu, pomocy lokalnym instytucjom, fundacjom i stowarzyszeniom oraz osobom indywi-
dualnych, a także informacja na temat troski o bezpieczne i higieniczne warunki pracy37. 
Ponadto strona zawiera informację na temat dbałości o środowisko naturalne i podjętych 
działań w tym zakresie, polegających na inwestowaniu w ekologiczne samochody, ograni-
czeniu liczby kilometrów przejechanych bez ładunku, szkoleniu kierowców z ekologicznej 
jazdy, inwestowaniu w ekologiczne rozwiązania w budynkach oraz wprowadzeniu elektro-
nicznego obiegu dokumentów i e-faktur38. Spółka Solidaris zamieściła informację, że jest 
założycielem fundacji „Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obsza-
rów wiejskich”, sponsorem wielu imprez kulturalno-społecznym oraz głównym sponsorem 
ludowego klubu sportowego39. Na stronie brak innych informacji z zakresu CSR, a jedynie 
znajduje się na niej odwołanie do strony internetowej fundacji. Stegu Sp. z o.o. w części ozna-
czonej jako „CSR” zamieściła informacje dotyczące prowadzonej działalności charytatyw-
nej, m.in. poprzez uczestnictwo w Charytatywnej Sztafecie Firm „Podaj Dalej” czy wsparciu 
remontu opolskiej katedry40.

Wyniki przedstawionej powyżej analizy ogólnodostępnych danych nie pozwoliły na uzy-
skanie pełnej odpowiedzi na postawione pytania. Badanie zostało więc rozszerzone o wywiady 
z przedstawicielami 15 opolskich przedsiębiorstw zobligowanych do sporządzania spra-
wozdań z działalności i niebędących „jednostkami interesu publicznego”. Funkcje pełnione 
przez wybranych respondentów zostały przedstawione w tabeli 4, natomiast pytania zadane 
podczas wywiadu oraz zestawienie udzielonych odpowiedzi zawarto w tabeli 5. Ze względu 
na uzależnienie przez respondentów decyzji o wzięciu udziału w wywiadzie od nieujawnie-
nia danych przedsiębiorstwa które reprezentują, zostały one oznaczone cyframi od 1 do 15.

Tabela 4. Charakterystyka respondentów

Przedsiębiorstwo
Funkcja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Właściciel / Udziałowiec X X

Prezes / Członek zarządu X X X X X X X X

Dyrektor finansowy X X X X X X X X

Główny księgowy X X

Źródło: opracowanie własne.

37 http://www.piomar.pl/o-nas/odpowiedzialny-biznes-csr/, dostęp 17.11.2017.
38 http://www.piomar.pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj/, dostęp 17.11.2017.
39 http://solidaris.pl/?page_id=12, dostęp 17.11.2017.
40 http://www.stegu.pl/kategoria/csr/, dostęp 17.11.2017.
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Tabela 5.  Podejmowanie działań z zakresu CSR oraz ich raportowanie w wybranych 
przedsiębiorstwach

Pytanie/Zagadnienie Liczba respondentów

1.  Przedsiębiorstwo podejmuje działania, które ograniczają negatywny wpływ 
prowadzonej działalności na środowisko, polegające na:

• inwestowaniu w ekologiczne narzędzia pracy (samochody, e-dokumenty itp.) 11

• wprowadzaniu oszczędności w zakresie zużycia energii, wody itp. 8

• prowadzeniu segregacji odpadów 7

• wykorzystaniu energii odnawialnej 3

• wykorzystaniu własnych oczyszczalni ścieków 2

1a. Działania określone w pkt 1 podejmowane są w celu:

• ograniczenia kosztów 13

• spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa 5

• ochrony środowiska naturalnego 4

2. Przedsiębiorstwo podejmuje działania na rzecz pracowników polegające na:

• poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy 11

• organizacji spotkań integracyjnych, wyjazdów 7

• dialogu z pracownikami, angażowaniu ich w procesach zarządzania 3

• prowadzeniu polityki równouprawnienia płci 1

• nie wiem / przedsiębiorstwo nie prowadzi działań w tym obszarze 2

2a. Działania na rzecz pracowników podejmowane są w celu:

• spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa 11

• utrzymania opinii dobrego pracodawcy 6

• poprawy wizerunku w celu łatwiejszego pozyskania pracowników 3

• poprawy efektywności pracowników i przedsiębiorstwa 2

3. Przedsiębiorstwo prowadzi działania społeczne polegające na:

• sponsoringu, przekazywaniu darowizn 10

• zaangażowaniu w działalność organizacji lokalnych 3

• wprowadzaniu wewnętrznych standardów ograniczających korupcję 1

• nie wiem / nie prowadzi działań w tym obszarze 5

3a. Działania społeczne podejmowane są ze względu na:

• chęć niesienia pomocy 9

• tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa 7

• politykę i standardy działania przedsiębiorstwa 1

4.  Respondent posiada wiedzę na temat pojęcia i istoty społecznej odpowiedzialności 
biznesu na poziomie:

• zaawansowanym 2

• średnim 5

• podstawowym 7

• nie posiada wiedzy na temat CSR 1
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Pytanie/Zagadnienie Liczba respondentów

5. Prowadzenie działań z zakresu CSR przynosi korzyści w postaci:

• ograniczenia negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko 13

• tworzenia i utrzymania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, w tym również 
jako rzetelnego pracodawcy

8

• integracji zespołu i polepszenia atmosfery 5

• kreowania innowacyjności pracowników 1

• nie wiem / nie przynosi korzyści 1

6. Czy publikowanie danych CSR narusza tajemnicę przedsiębiorstwa?

• nie 8

• tak 4

• nie mam zdania 3

7. Czy przedsiębiorstwo publikuje dane z zakresu CSR w SzD?

• nie wiem / nie pamiętam 14

• tak 1

8. Jaki jest udział zarządu przedsiębiorstwa w sporządzeniu SzD?

• zarząd podpisuje przygotowane SzD bez zapoznania się z jego treścią 11

• przynajmniej jeden członek zarządu zapoznaje się z treścią przygotowanego SzD 
i w uzasadnionym przypadku wnosi drobne korekty

3

• członek zarządu (dyrektor finansowy) przygotowuje SzD 1

9. SzD sporządzane jest w celu:

• spełnienia formalnego obowiązku wynikającego z przepisów prawa 15

10. Działania z zakresu SCR publikowane są:

• na stronie internetowej przedsiębiorstwa 7

• omawiane są podczas spotkań wewnętrznych 5

• nie wiem / raczej nie są komunikowane 8

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych wywiadów.

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że większość respondentów posiada co najmniej 
podstawową wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz korzyści, jakie dzia-
łania z zakresu CSR i ich publikowanie mogą przynieść przedsiębiorstwu i jego otoczeniu. 
Komunikowanie danych dotyczących CSR dla większości respondentów nie stanowi naru-
szenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jednakże publikuje je zaledwie połowa badanych przed-
siębiorstw. Komunikowanie tych danych odbywa się głównie poprzez stronę internetową 
przedsiębiorstwa oraz bezpośrednio podczas spotkań z pracownikami. Większość respon-
dentów nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o publikowanie danych dotyczą-
cych kluczowych obszarów CSR w sprawozdaniu z działalności. Jak wynika z badania, jego 
sporządzenie traktowane jest wyłącznie jako spełnienie obowiązku wynikającego z przepi-
sów prawa. Podczas wywiadu respondenci zwracali uwagę na niską użyteczności SzD, wią-
żącą się z jego ograniczoną dostępnością. Sprawozdanie to, w odróżnieniu od sprawozdania 



Magdalena Ebisch-Stenzel  78

finansowego, nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zapoznanie 
się z jego treścią możliwe jest wyłącznie w sądzie rejestrowym, do którego przedsiębiorstwo 
zobowiązane jest je złożyć.

Wszystkie reprezentowane przez respondentów przedsiębiorstwa prowadzą działania, które 
można określić mianem działań z obszaru CSR. Różny jest jednak ich zakres oraz powody 
ich realizowania. Działania dotyczące obszaru środowiskowego wynikają głównie nie z tro-
ski o środowisko naturalne, ale są efektem ograniczania kosztów funkcjonowania przedsię-
biorstw. Działania związane z obszarem pracowniczym prowadzone są przede wszystkim 
w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa lub ze względu na kreowanie pozy-
tywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Wyłącznie działania dotyczące kategorii społecznej, 
realizowane przez 2/3 badanych przedsiębiorstw, wiążą się z chęcią niesienia pomocy, cho-
ciaż drugim powodem jest również tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

5. Podsumowanie

Analiza treści krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych i literatury wskazuje 
jednoznacznie, że sprawozdanie z działalności jest doskonałym narzędziem ujawniania infor-
macji niefinansowych z zakresu CSR, dzięki którym interesariusze powinni uzyskać wiedzę 
na temat zamierzeń przedsiębiorstwa w obszarze środowiskowym, pracowniczym i społecz-
nym oraz poziomu ich realizacji.

Głównym powodem raportowania powinna być chęć rozliczenia się przedsiębiorstwa 
z wpływu jego działań na społeczeństwo i środowisko, szczególnie gdy wywołują one nega-
tywne konsekwencje. Ponadto komunikowanie tych danych może przynieść przedsiębior-
stwu wiele korzyści, m.in. może sprzyjać budowaniu zaufania do przedsiębiorstwa, poprawie 
jego postrzegania i reputacji, wzrostowi zaangażowania i wydajności pracowników, a nawet 
osiągnięciu przewagi konkurencyjnej.

W toku przeprowadzonego badania ustalono, że większość przedsiębiorstw realizuje 
działania z zakresu CSR, jednakże tylko część z nich decyduje się na ich komunikowanie 
i to w ograniczonym zakresie. Do raportowania danych niefinansowych z zakresu CSR wyko-
rzystywane są głównie strony internetowe przedsiębiorstw. Przedstawiona w pkt. 4 analiza 
sprawozdań z działalności oraz przeprowadzone wywiady dowodzą, iż przedsiębiorstwa nie 
raportują tych danych w SzD, a jego sporządzenie traktują wyłącznie jako spełnienie obo-
wiązku sprawozdawczego. Sytuacja ta mogłaby ulec zmianie w wyniku ułatwienia dostępu do 
SzD, np. poprzez wprowadzenie obowiązku jego ogłaszania wraz ze sprawozdaniem finan-
sowym bądź zamieszczania na stronie internetowej przez wszystkie przedsiębiorstwa zobli-
gowane do jego sporządzania.
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Activity Reporting as a Tool to Report CSR Non-Financial Data

Summary

The on-going globalisation and changes in the perception of the corporate place and role in the social 
environment gave rise to the growth in significance of issues of its social responsibility. At the same 
time, a heavier focus of stakeholders on non-financial aspects of operation, in particular with regard 
to the environmental, staff and social questions requires the modification of the process of corporate 
reporting. This study is a short analysis and an attempt to answer the issue concerning the awareness of 
benefits from corporate communication of their socially responsible activities and the degree of use of 
the activity report in the process of CSR non-financial data reporting. To solve the presented research 
problem the author applied the method of analyses the content of legal regulations and literature, in-
terviews and the conclusion method.

Keywords: activity report, corporate social responsibility, non-financial data reporting
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1. Wprowadzenie

Raportowanie społeczne odgrywa we współczesnym świecie coraz większą rolę. Przed-
siębiorstwa są szczególnie zainteresowane raportowaniem z zakresu społecznej odpowie-
dzialności oraz zrównoważonego rozwoju. Podmioty sektora komunalnego realizujące cele 
ekonomiczne, ekologiczne i społeczne stanowią ogniwo rozwoju lokalnego oraz dostarczają 
informacji o swojej działalności różnym użytkownikom informacji. Pomimo podejmowania 
wielu pozytywnych działań podmioty sektora komunalnego nie osiągnęły jeszcze standar-
dów jakości i spójności satysfakcjonujących tak trudnego interesariusza, jakim jest społe-
czeństwo. Raportowanie obejmuje głównie kwestie finansowe, a dostarczanie informacji 
o dokonaniach dotyczących kwestii ekologicznych i społecznych wciąż jest marginalizowane 
w wielu jednostkach.

Celem artykułu jest wskazanie możliwości szerszego raportowania informacji finanso-
wych i niefinansowych o społecznej odpowiedzialności, czy dokonaniach w ramach koncepcji 
zrównoważonego rozwoju w podmiotach sektora komunalnego. Opracowanie ma charak-
ter teoretyczno-koncepcyjny. Jako podstawową metodę badawczą, oprócz studiów literatu-
rowych, zastosowano metodę dedukcyjną, wspomaganą wnioskowaniem przez analogię.

2.  Podmioty sektora komunalnego – aspekty prawne 
i organizacyjne

Gospodarka komunalna w świetle porządku prawnego1 obejmuje swoim zakresem 
w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej2, których celem jest bieżące 
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych3 w drodze świad-
czenia usług powszechnie dostępnych. Jak wskazuje A. Szewczuk, gospodarka komunalna 
jest prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego, głównie gminy, a realizowana 

1 Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43, art. 1 ust. 2.
2 Definicja ustawowa zadań o charakterze użyteczności publicznej została umieszczona w art. 9 ust. 4 ustawy 

o  samorządzie gminnym. W  myśl tego artykułu: „zadaniami użyteczności publicznej w  rozumieniu ustawy 
są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbio-
rowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych”. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95 z późn. zm.

3 Potrzeby komunalne w tradycyjnym ujęciu dzieli się na: potrzeby związane z kształtowaniem i ochroną śro-
dowiska człowieka w miejscu jego zamieszkania i pracy, zaopatrzeniem w energię oraz z różnymi formami komu-
nikacji. W przedmiotowym ujęciu potrzeby komunalne można podzielić na: 1) zaopatrzenie w wodę, odprowa-
dzanie ścieków i ich oczyszczanie, 2) usuwanie odpadów stałych i ciekłych, 3) utrzymanie czystości ulic i placów, 
4) kształtowanie i utrzymanie zieleni, 5) zaopatrzenie w energię elektryczną, gazową i cieplną, 6) przewozy pasa-
żerskie, 6) inne, np. utrzymanie cmentarzy. Szerzej: Z. Grzymała, Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. 
Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2010, s. 20.
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w praktyce, przy wykorzystaniu form organizacyjnych adekwatnych dla sektora publicznego, 
tj. samorządowych zakładów budżetowych oraz spółek prawa handlowego4.

Jak stwierdzają M. Pyzik-Szafnicka i P. Paszczyk, słowo „gospodarka” w odniesieniu do 
gospodarki komunalnej obejmuje „wszystkie formy korzystania z majątku jednostek samo-
rządu terytorialnego, zarówno bezpośrednią wytwórczość, produkcję, świadczenie usług 
i organizowanie tych procesów”5. Sam przymiotnik „komunalny”, według Z. Leońskiego, 
oznacza natomiast „samorządowy”6, lokalny, gminny, społeczny. Potwierdza to C. Kosikow-
ski, wskazując dodatkowo, że w ekonomicznym ujęciu gospodarka komunalna kojarzy się 
z fragmentem gospodarki lokalnej7.

Gmina może realizować zadania użyteczności publicznej za pomocą zarówno instru-
mentów właściwych prawu administracyjnemu, jak i instytucji właściwych prawu cywil-
nemu8. Wyszczególnienie w ustawie o samorządzie gminnym9 wielu spraw obejmujących 
m.in. zadania związane ze świadczeniem usług komunalnych potwierdza zobowiązania 
gmin do zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczeństwa. Dodatkowo ustawa o gospo-
darce komunalnej wskazuje na zasady i formy prowadzenia tej gospodarki w odniesieniu 
do jednostek samorządu terytorialnego. Uprawnionymi do świadczenia usług komunal-
nych mogą być:
• podmioty sektora publicznego,
• podmioty sektora prywatnego,
• przedsiębiorstwa komunalne.

Przewaga określonych podmiotów w świadczeniu usług komunalnych wynika z przyję-
tego modelu. Warto dodać, że na świecie istnieją trzy główne modele zarządzania sektorem 
komunalnym, a wyróżnienie czwartego związane jest z występowaniem jednocześnie trzech 
modeli na terytorium danego kraju (tabela 1)10.

Charakteryzując główne podmioty i formy świadczenia usług komunalnych oraz dostar-
czania dóbr wskazać należy na następujące sposoby wykonywania zadań publicznych11:
• quasi-rynkowy,
• rynkowy,
• nierynkowy.

 4 A. Szewczuk, Usługi komunalne, w: Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, 
G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 479.

 5 M. Pyziak-Szafnicka, P. Płaszczyk, Działalność gospodarcza gmin a granice sfery użyteczności publicznej, 
„Finanse Komunalne” 1997, nr 2, s. 15.

 6 Z. Loński, Samorząd terytorialny w RP, 2 wyd., C. H. Beck, Warszawa 1999, s. 284.
 7 C. Kosikowski, Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej oraz wzory aktów prawnych dotyczących prze-

kształcenia przedsiębiorstw komunalnych, Zachodnie Centrum Organizacji, Łódź–Zielona Góra 1997, s. 94–95.
 8 Potwierdzeniem tego jest art. 2, art. 3 ust. 1 oraz 4, ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej oraz art. 9 ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym.
 9 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym…, op.cit.
10 Z. Grzymała, Restrukturyzacja …, op.cit. s. 187.
11 Dostarczanie dóbr oraz świadczenie usług komunalnych stanowi element zadania publicznego.
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Tabela 1. Modele zarządzania gospodarką komunalną

Model Przykład kraju

Publiczny Niemcy

Prywatny Wielka Brytania

Publiczno-prywatny Francja

Mieszany Polska

Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Grzymała, Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyj-
no-prawne i ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2010, s. 187.

Prowadzenie gospodarki komunalnej, dostarczanie dóbr publicznych oraz świadczenie 
usług komunalnych na terenie danej gminy może przyjmować różne formy, co przedsta-
wiono w tabeli 2.

Tabela 2. Sposoby i formy dostarczania dóbr publicznych i usług komunalnych

Lp. Sposób Forma
Charakterystyka formy dostarczania dóbr /  

świadczenia usług

1 Quasi-rynkowy Spółki prawa handlowego 
tworzone przez organ założycielski 
podmiotu sektora publicznego

Podmiot publiczny jest jedynym wspólnikiem 
(udziałowcem lub akcjonariuszem). Właściciel może 
wpływać na działalność spółki. Brak bezpośredniego 
powiązania z budżetem. Odrębność prawna 
i organizacyjna

2 Rynkowy Spółki prawa handlowego 
z udziałem osób spoza sektora 
publicznego

Odrębne osoby prawne

Spółdzielnie Samodzielne i samofinansujące się

Fundacje Posiadają odrębną osobowość prawną

Stowarzyszenia Działają na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach 
z dnia 7 kwietnia 1989 r. z późn. zm.

3 Nierynkowy Jednostki budżetowe Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych 
pokrywające swoje wydatki bezpośrednio z budżetu. 
Nie mają osobowości prawnej ani samodzielności 
finansowej. Są powiązane z budżetem gminy

Zakłady budżetowe Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych 
pokrywające koszty swojej działalności z przychodów 
własnych. Nie mają osobowości prawnej. Są powiązane 
z budżetem gminy

Fundusze celowe Działalność dysponenta funduszu jest wyznaczona 
celami, do których realizacji został stworzony. Przychody 
pochodzą ze środków publicznych

Źródło: opracowanie własne na  podstawie: M.  Dylewski, B.  Filipiak, Usługi publiczne, w:  Współczesna ekonomika usług, 
red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 461–467.

Konkludując rozważania na temat gospodarki komunalnej oraz działalności prowadzonej 
przez podmioty sektora komunalnego w aspekcie prawnym i organizacyjnym, należy wska-
zać, że w ustawodawstwie polskim działalność tych podmiotów regulują przede wszystkim:



Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności sektora komunalnego 87

• ustawa o gospodarce komunalnej,
• ustawa o samorządzie gminnym.

Natomiast podstawowymi jednostkami, które realizują zadania z zakresu użyteczności 
publicznej, czyli obejmują sprawy:
• gospodarki nieruchomościami,
• ochrony środowiska, przyrody i gospodarki wodnej,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komu-

nalnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
• lokalnego transportu zbiorowego,
• gminnego budownictwa mieszkaniowego,
• edukacji, kultury,
• targowisk i zieleni miejskiej oraz cmentarzy gminnych,
są przede wszystkim spółki prawa handlowego ze 100-procentowym udziałem gminy oraz 
samorządowe zakłady budżetowe.

Autorka artykułu podkreśla, że gospodarka komunalna to dział gospodarki narodowej, 
którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie potrzeb ludności w drodze świad-
czenia usług powszechnie dostępnych. Tym samym stwierdzić należy, że sektor komunalny 
to część gospodarki narodowej, obszar dotyczący danej gminy wraz z jej mieszkańcami, 
a powszechne usługi komunalne to usługi zawierające się w zakresie usług publicznych 
gwarantowanych społeczeństwu przez państwo, dostarczane w ramach danej gminy dla 
społeczności lokalnej, przez podmioty do tego wyznaczone, zgodnie z obranym przez 
gminę modelem.

3.  Społeczna odpowiedzialność a cele i zadania 
sektora komunalnego

W wyniku działalności gospodarczej prowadzonej przez jednostki społeczeństwu są dostar-
czane różnorakie dobra i usługi, w tym komunalne. Jak słusznie zauważa A. Szewczuk12, przez 
pojęcie usługi komunalne najczęściej należy rozumieć zbiór wszystkich usług dostarczanych 
przez sektor komunalny na rzecz społeczności lokalnej w ramach tzw. zadań własnych.

Do głównych celów sektora komunalnego należy zaliczyć zaspokajanie potrzeb społecz-
ności lokalnych oraz dostarczanie informacji o działalności podmiotów różnym użytkow-
nikom informacji. Do podstawowych zadań sektora komunalnego należą wszystkie sprawy 
publiczne o znaczeniu lokalnym (głównie ze sfery użyteczności publicznej). Zadania gmin 
obejmują między innymi sprawy z zakresu13:

12 A. Szewczuk, Usługi…, op.cit., s. 480.
13 S. Kańduła, J. Przybylska, Organizacja działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce, Wydaw-

nictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008, s. 20.



Beata Sadowska  88

• ochrony zdrowia,
• pomocy społecznej,
• edukacji publicznej,
• kultury.

Wśród zadań sektora komunalnego można wyodrębnić także zadania z dziedziny infra-
struktury technicznej, obejmujące sprawy z zakresu:
• gminnych dróg, ulic, placów,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania czystości,
• transportu zbiorowego,
• gminnego budownictwa mieszkaniowego,
• utrzymania obiektów użyteczności publicznej.

Do innych zadań sektora komunalnego zalicza się zadania z zakresu ochrony i bezpie-
czeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zadania z zakresu 
ładu przestrzennego i ekologicznego, w tym ochronę środowiska, gospodarkę terenami, 
współpracę na nadleśnictwami w ramach gospodarki leśnej.

Cele i zadania sektora komunalnego przejawiają się w dostarczaniu dóbr i świadczeniu 
usług komunalnych, które charakteryzują się szczególnymi cechami, tj.14:
• ciągłością i powszechnością świadczenia produkcji i usług,
• łatwą dostępnością dla mieszkańców,
• zaspokajaniem potrzeb o charakterze publicznym,
• brakiem motywu maksymalizacji zysku,
• spokojem organizacyjnym w przypadku działania w sferze infrastruktury technicznej 

– występuje monopolistyczna pozycja świadczącego usługi.
Realizacja celów i zadań sektora komunalnego podlega pomiarowi i ocenie. Pomiar osią-

gnięć i dokonań jednostek sektora komunalnego w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokal-
nej podlega rejestracji w systemach rachunkowości. Efektem tych działań jest dostarczanie 
informacji zwrotnych o efektach działalności jednostek, dostarczanych dobrach publicznych, 
świadczonych usługach komunalnych, realizowanych zadaniach, o kosztach i wydatkach. 
Dodatkowo generowane są informacje o zaangażowaniu podmiotów w realizacji koncep-
cji zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności prowadzonej działalności.

Główną przesłanką informowania o działaniach jednostki w zakresie realizacji zadań jest 
poczucie odpowiedzialności za zrównoważony rozwój zarządzanej jednostki i jej otoczenia. 
Współcześnie podmioty realizują funkcje:
• ekonomiczne,
• społeczne,
• ekologiczne.

14 A. Szewczuk: Usługi…, op.cit, s. 482.
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U podstaw znaczenia informacji o społecznej odpowiedzialności15 jednostki leży koncep-
cja triple bootom line16, wywodząca się z paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Zgodnie 
z założeniami tej koncepcji w działaniu jednostki należy poszukiwać równowagi pomiędzy 
trzema perspektywami: społeczną, ekonomiczną i ekologiczną. Społeczna odpowiedzialność 
jest koncepcją, według której podmioty dobrowolnie prowadzą działalność, uwzględniając 
interesy społeczne i ochronę przyrody. Odpowiedzialne społecznie jednostki dobrowolnie 
angażują się, inwestując w zasoby ludzkie, ochronę środowiska naturalnego i relacje z inte-
resariuszami. Zgodnie z World Business Council for Sustainable Development17, społeczna 
odpowiedzialność wyraża się w stałym zobowiązaniu jednostki gospodarczej do zachowań 
etycznych, przyczynianiu się do ekonomicznego rozwoju oraz poprawy jakości życia pracow-
ników i ich rodzin, tak samo jak lokalnej społeczności i społeczeństwa jako całości. Ważne 
stają się również względy ekologiczne i środowiskowe. Komisja Europejska społeczną odpowie-
dzialność definiuje jako „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”18.

Integralnym elementem strategii podmiotów sektora komunalnego stają się prospołeczne 
i proekologiczne procesy, będące przestrzenią dla wielu działań z zakresu społecznej odpo-
wiedzialności. Społeczna odpowiedzialność to sposób, w jaki jednostka gospodarcza tworzy 
wartość dla interesariuszy w relacjach biznes–otoczenie. To proces działań innowacyjnych 
wykraczający poza wąsko rozumianą skuteczność i efektywność ekonomiczną19.

Cele i zadania sektora komunalnego powinny być zawarte w strategiach podmiotów świad-
czących usługi komunalne czy też dostarczających dobra publiczne. W strategiach ujmuje 
się również kierunki działań w zakresie społecznej odpowiedzialności. Praktyka wskazuje 
jednak, że wiele podmiotów nie posiada sprecyzowanych celów i zadań i nie są one ujęte 
w żadnym ważnym dokumencie, co powoduje trudności w dostarczaniu informacji o reali-
zowanych funkcjach ekonomicznych, społecznych i ekologicznych sektora komunalnego.

Najważniejsze obszary społecznej odpowiedzialności sektora komunalnego dotyczą kwestii:
• ekonomicznych; to uczciwe warunki umów z kontrahentami, terminowe płacenie należ-

ności, niewykorzystywanie monopolu naturalnego do kształtowania nieadekwatnych 
cen, zapobieganie korupcji, dobre relacje z dostawcami, kształtowanie dodatnich wyni-
ków z działalności, samofinansowanie;

15 Szerzej o społecznej odpowiedzialności m.in. w pracach: B. Scholtens, F-CH. Kang, Corporate Social Respon-
sibility and Earnings Management: Evidence from Asian Economies, „Corporate Social Responsibility and Environ-
mental Management” 2013, nr 20, s. 96; A. Carroll, A Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Perfor-
mance, „The Academy of Management Review” 1979, nr 4, s. 500; M. Malik, Value-erhancing Capabilities of CSR: 
A Brief Review of Contemporary Literature, „Jurnal of Business Ethocs” 2015, nr 127 (2), s. 419–438.

16 Szerzej: J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
17 R. Holme, P. Watts, Corporate Social Responsibility: Making a Good Business Sense, World Business Cuncil 

for Sustainable Development, Geneva 2000, s. 9.
18 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/PL/1–2011-681-PL-F1–1. Pdf, s. 7.
19 K. Olejniczak, Innowacyjne podejście do CSR – ujęcie Vissera, w: Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Gospodarka – etyka – środowisko, red. L. Dziawgo, L. Patrzałek, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2016, 
s. 320.
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• społecznych; przestrzeganie prawa pracy i praw człowieka, godziwe wynagradzanie pra-
cowników, przestrzeganie czasu pracy i warunków bhp, dobre relacje ze społeczeństwem 
lokalnym;

• środowiskowych; efektywne wykorzystywanie surowców, edukacja ekologiczna, prawi-
dłowe oddziaływanie na środowisko, efektywność energetyczna.
W ścisłej koniugacji ze społeczną odpowiedzialnością jednostek gospodarczych jest pojęcie 

zrównoważonego rozwoju, czyli koncepcja, która głosi, że należy zaspokajać potrzeby obecnego 
pokolenia bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspakajanie. Jednostka powinna 
więc realizować swoje zadania, mając na względzie społeczną odpowiedzialność oraz zrówno-
ważony rozwój, poprzez realizację celów i zadań ekonomicznych, społecznych i ekologicznych.

4.  Struktura raportu o społecznej odpowiedzialności sektora 
komunalnego na przykładzie usług wodno-kanalizacyjnych

Raportowanie stanowi element systemu rachunkowości w jednostkach gospodarczych. 
Konsekwencją rosnącego znaczenia społecznych i ekologicznych aspektów funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych jest wzmożone zainteresowanie ich sprawozdawczością, w tym 
generowaniem informacji niefinansowych. Jak wskazuje M. Wójcik-Jurkiewicz: „społeczna 
odpowiedzialność to prowadzenie biznesu w taki sposób, by uwzględniać prawo, wartości 
etyczne, szacunek dla pracowników, społeczeństwa i środowiska przyrodniczego”20. Infor-
macje21 o realizacji społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarcze ujmują zwykle 
w raportach wewnętrznych22.

Finalny efekt tzw. rachunkowości odpowiedzialności społecznej stanowi jej sprawozda-
nie czy raport, dostarczający informacji na temat zarządzania jednostką w takich aspektach 
jej funkcjonowania, jak realizacja celów i funkcji społecznych, etycznych i ekologicznych. Jak 
zauważa A. Lulek23 raportowanie prowadzi do większej spójności w komunikacji zewnętrz-
nej przedsiębiorstw oraz pozwala na zbieranie danych lepszej jakości.

20 M. Wójcik-Jurkiewicz, Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki, 
„Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 253, s. 141–146.

21 Teoretycy podkreślają rolę rachunkowości w tworzeniu informacji o działalności jednostki gospodarczej. 
Jeśli pod uwagę zostanie wzięty szeroko rozumiany system informacyjny przedsiębiorstwa, to system informa-
cyjny rachunkowości będzie stanowił jeden z najistotniejszych jego elementów; za: A. Lulek, Od przeszłości do 
przyszłości – ewolucja rachunkowości i jej pojęcia, w: Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości, 
red. P. Szczypa, A. Zimny, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin 2017, s. 94–95.

22 Autorka jako praktyk, zatrudniony w samorządowym zakładzie budżetowym i współpracujący z innymi 
jednostkami świadczącymi usługi komunalne, potwierdza, że brak jest szeroko rozumianego raportowania o spo-
łecznej odpowiedzialności. Incydentalne informacje pojawiają się na stronach internetowych podmiotów oraz 
w raportach sporządzanych na wewnętrzne potrzeby jednostki.

23 A. Lulek, Ład korporacyjny spółek giełdowych w obliczu stosowania sprawozdań zintegrowanych, w: Zarzą-
dzanie finansami, Wybrane zagadnienia, red. B. Prusak, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekono-
mii, Gdańsk 2015, s. 99.
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Raportowanie ściśle koreluje z powstałą w latach 80. XX w. teorią interesariuszy (użyt-
kowników informacji), której autorem jest R. E. Freeman. Według tej teorii, osiągnięcie suk-
cesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest uzależnione od poziomu zaspokojenia interesów 
i potrzeb nie tylko jego udziałowców, lecz także innych interesariuszy, którzy wpływają 
na dane przedsiębiorstwo24.

Praktyka rachunkowości jednostek gospodarczych, a w szczególności sprawozdawczość 
i raportowanie, koncentrowały się dotychczas na sprawozdaniu finansowym, dostarczają-
cym informacji o charakterze głównie finansowym, przydatnych do podejmowania decy-
zji gospodarczych przez krąg ich interesariuszy25. Użytkownicy informacji, interesariusze, 
odbiorcy produktów i usług coraz częściej oczekują od podmiotów opracowanego doku-
mentu (raportu26), który łączy finansową i niefinansową (opisową) informację prezentowaną 
w ramach rocznego raportu, która będzie zawierała, oprócz danych na temat wygenerowa-
nego zysku lub poniesionej straty, dane dotyczące kwestii wpływu podmiotu na środowisko 
przyrodnicze, pracowników, społeczeństwo.

Coraz częściej społeczność lokalna sama się organizuje i ponosi odpowiedzialność za spo-
sób zarządzania i rozwiązywania zaistniałych problemów na równi z podmiotami sektora 
komunalnego27. Społeczność lokalna jest odbiorcą produktów i usług sektora komunalnego, 
a sektor komunalny stanowi ważne ogniwo w zrównoważonej gospodarce kraju, na pozio-
mie makro i mikro (lokalnie). Na przykład zrównoważona gospodarka wodno-kanalizacyjna 
powinna zaspokajać różnorodne potrzeby, takie jak:
• zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
• wykorzystywanie zasobów wodnych w celach energetycznych, żeglugowych, rolniczych, 

rybackich i turystycznych,
• ochrona przed żywiołem wodnym i skutkami suszy.

Społeczna odpowiedzialność sektora komunalnego, zgodna z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, powinna uwzględniać następujące aspekty28:

24 Pojęcia interesariuszy użył po raz pierwszy w 1963 r. Stanford Research Institute, określając tym mianem 
grupy, bez których wsparcia jednostka nie byłaby w stanie funkcjonować. Obecnie najczęściej używana jest defini-
cja R. E. Freemana, określająca interesariuszy jako każdą grupę lub jednostkę, która może wpłynąć, albo na którą 
ma wpływ realizacja celów tej organizacji. Interesariuszem jest użytkownik informacji, odbiorca informacji. Sze-
rzej: R. E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

25 R. Ignatowski, M. Wójcik-Jurkiewicz, Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu, 
w: Instrumenty polityki społecznej, red. G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski, Difin, Warszawa 2016, s. 131.

26 Szerzej na  temat raportu firmy z  zakresu społecznej odpowiedzialności czy zrównoważonego rozwoju: 
R. G. Eccles, M. P. Krzus, One Report. Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, John Wiley & Sons, New 
Jersey 2010, s. 10.

27 Szerzej: M.  Szaja, Partycypacja lokalnej społeczności w  kształtowaniu procesu rozwojowego w  gminie, 
w: 25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce – wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europej-
skiej polityki sąsiedztwa, red. M. Pluciński, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2015, s. 283; D. Hauser, Com-
munity Participation. Parenting With Youth. A. Rights, Respect, Responsibility Paradigm, „Advocates for Youth, 
Transitions” 2002, t. 14, nr 3.

28 A. Lorek, Problemy i wyzwania zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w regionie śląskim, „Studia Eko-
nomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe”, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014, nr 166, s. 160–161.
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• ekologiczne; w tym zachowanie odpowiedniej jakości zasobów wodnych oraz ochronę 
ekosystemów wodnych, zagospodarowanie wód opadowych, wykorzystywanie „zielonej 
infrastruktury”, ochronę naturalnych terenów zalewowych,

• instytucjonalne; gdzie kluczową rolę odgrywają władze publiczne, lokalne, które powinny 
być odpowiedzialne za przejrzysty system wydatkowania środków publicznych, osiągnię-
cie minimalnego poziomu usług, odpowiednią jakość wody pitnej,

• społeczne; zaangażowanie społeczeństwa, jakość świadomości ekologicznej, skłonność 
do ponoszenia wyższych opłat za wodę,

• techniczno-organizacyjne; projektowanie i wdrażanie nowych opcji technologicznych, 
niepodzielność techniczna,

• finansowe i ekonomiczne; monopol naturalny, dotacje do cen wody i ścieków.
Podobne cele społecznej odpowiedzialności można realizować w innych podmiotach sek-

tora komunalnego. Formułowanie i realizacja usług sektora komunalnego zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju i w ramach społecznej odpowiedzialności wymaga współdziała-
nia różnych branż, współpracy ze społeczeństwem, z przyrodnikami, z leśnikami. Bardzo 
istotna jest również wiedza społeczeństwa o znaczeniu zasobów wodnych, celach inwesty-
cyjnych i inwestycjach wodno-kanalizacyjnych, polityce odprowadzania ścieków i wywozu 
nieczystości, gospodarce mieszkaniami komunalnymi, a także informacje o wpływie tego 
sektora na środowisko i rozwój lokalny oraz regionalny.

Użytecznym narzędziem informowania interesariuszy, użytkowników informacji jest 
raport wewnętrzny, sporządzany w ramach systemu rachunkowości29 danej jednostki. Wpro-
wadzenie do praktyki gospodarczej zwyczaju publikowania raportów społecznych przynosi 
wiele korzyści, wśród których należy wymienić: informowanie o konsekwentnym wdrażaniu 
i monitorowaniu działań społecznych, ekologicznych i środowiskowych. Ze względu na sto-
pień powiązania idei społecznej odpowiedzialności biznesu z koncepcją zrównoważonego 
rozwoju i z systemem rachunkowości wyróżnia się kilka wariantów rozwiązań kwestii rapor-
towania społecznej odpowiedzialności30, co przedstawiono na rysunku 1.

Podstawowym elementem i warunkiem pełnego wdrożenia w sektorze komunalnym idei 
społecznej odpowiedzialności i jej raportowania są:
• opracowanie strategii rozwoju jednostki, planu – kierunków działania,
• mierzenie wyników, poziomu realizacji celów i założeń, ich wycena,
• komunikacja, koordynacja i raportowanie wewnętrzne oraz zewnętrzne w celu wykaza-

nia zasadności podjętych działań, decyzji.

29 Szerzej na temat rachunkowości jako dyscypliny naukowej, która zajmuje się teorią pomiaru ekonomicz-
nego oraz raportowaniem: B. Sadowska, A. Lulek, Measuring and Valuation in Accounting – Theoretical Basis 
and Contemporaty Dilemmas, „World Scientific News” 2016, 57, Wydawnictwo Sophia Katowice, s. 249. Proble-
matyka ta została również ujęta w ustawie o rachunkowości: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) 

30 E. Śnieżek, Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Państwowym Gospodarstwie Leśnym „Lasy Pań-
stwowe”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, t. 89 (145), s. 156.
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Rysunek 1. Warianty raportowania społecznej odpowiedzialności

odrębna prezentacja informacji na temat społecznego i środowiskowego
zaangażowania jednostki i sprawozdań �nansowych

integracja obu obszarów informacyjnych (�nansowego i nie�nansowego) poprzez
uwzględnianie w wyniku �nansowym skutków działań z zakresu społecznej
odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju

zastąpienie sprawozdawczości �nansowej kompleksowym raportem akcentującym
koszty i korzyści z tytułu inicjatyw podejmowanych w obszarze społecznej
odpowiedzialności

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Śnieżek, Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Państwowym Gospodar-
stwie Leśnym „Lasy Państwowe”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, t. 89 (145), s. 156.

Mając na względzie intensywność procesów i działań w kierunku integracji rachunko-
wości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz controllingu oraz ewoluując w kierunku 
raportowania biznesowego, sprawozdawczość i raportowanie zmieniają się i dostosowują do 
potrzeb interesariuszy.

Podstawowym celem raportów finansowych jest komunikowanie efektów pomiaru 
i wyceny ekonomicznej oraz informacji o zasobach, dokonaniach, osiągnięciach jednostek 
tym, którzy mają uzasadnione prawa do dysponowania informacją. Jednakże współcześnie 
sprawozdawczość ewoluuje w kierunku raportowania, w tym niefinansowego, w którym 
koncentrują się informacje o potencjale podmiotu, jego zasobach, wartościach, realizowa-
nych funkcjach. Raportowanie o społecznej odpowiedzialności odzwierciedla współczesne 
tendencje w relacjach między podmiotami sektora komunalnego a ich otoczeniem. Sukces 
jednostek świadczących usługi komunalne jest uzależniony nie tylko od osiągania sprawności 
i efektywności ekonomicznej, lecz także od społecznej akceptacji działań. Podmioty sektora 
komunalnego mają świadomość, że społeczeństwo rozlicza je również z tego, jak zarządzają 
powierzonym mieniem publicznym, majątkiem społecznym, wpływają na otoczenie, z któ-
rym podmioty sektora komunalnego wchodzą w interakcje.

Jak dotąd, podmioty sektora komunalnego nie wypracowały jednolitego raportowania 
swoich działań w ramach idei społecznej odpowiedzialności. Mając powyższe na uwadze, 
w tabeli 3 przedstawiono ogólną strukturę raportu o społecznej odpowiedzialności sektora 
komunalnego dla jednostek świadczonych usługi wodno-kanalizacyjne (case study).

Opis najważniejszych działań podejmowanych w ramach obszarów działalności podmiotu 
czy prezentacja poszczególnych grup kosztów i wydatków powinny być ujmowane w rapor-
cie rozbudowanym. Propozycję rozbudowanej struktury raportu przedstawiono w tabeli 4.
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Tabela 3.  Ogólna struktura raportu o społecznej odpowiedzialności sektora komunalnego 
dla podmiotów świadczących usługi wodno-kanalizacyjne

Raport o społecznej odpowiedzialności sektora komunalnego:
usługi wodno-kanalizacyjne

Obszar działalności podmiotu
Elementy składowe raportu/wyszczególnienie

Cześć finansowa Część niefinansowa/opisowa

EKONOMIA/FINANSE I I A

I B

EKOLOGIA II II A

II B

SPOŁECZEŃSTWO III III A

III B

PRACOWNICY IV IV A

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4.  Propozycja rozbudowanej struktury raportu o społecznej odpowiedzialności sektora 
komunalnego dla podmiotów świadczących usługi wodno-kanalizacyjne

Raport o społecznej odpowiedzialności sektora komunalnego:
usługi wodno-kanalizacyjne

Część raportu Elementy raportu/wyszczególnienie

I poziom – EKONOMIA

Część finansowa I • wynik finansowy
• wykaz kosztów obejmujących działalność na rzecz społecznej odpowiedzialności
• analiza wskaźnikowa

Część niefinansowa I A • charakter finansowych relacji pomiędzy działalnością operacyjną podmiotu 
a elementami innych działań, np. dotyczących wykorzystania infrastruktury

Część niefinansowa I B • finansowe aspekty dotyczące działalności pobocznej, np. aport środków trwałych, 
darowizny

• wykorzystywanie pracy pracowników zaangażowanych przy ekonomicznych działaniach 
w ramach społecznej odpowiedzialności, np. w ramach warsztatów dla szkół

II poziom – EKOLOGIA

Część finansowa II • prezentacja kosztów w zakresie oczyszczania środowiska naturalnego, poprawy jakości 
wody

• prezentacja kosztów i wydatków zastosowania technologii ograniczających zużycie 
zasobów naturalnych i minimalizujące powstawanie produktów uciążliwych, tj. poprzez 
produkcję zielonej energii

Część niefinansowa II A • opis działań w zakresie oszczędzania środowiska

Część niefinansowa II B • działania na rzecz przyrody, tj. wykorzystywanie osadów, odzyskiwanie i ponowne 
wykorzystywanie wody stosowanej w procesach technologicznych (np. płukania filtrów) 

III poziom – SPOŁECZEŃSTWO

Część finansowa III • prezentacja kosztów i wydatków w zakresie podnoszenia jakości życia społeczeństwa
• koszty inwestycji
• koszty strat i złej jakości wody
• koszty zagospodarowania terenów pod nową infrastrukturę kanalizacyjną
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Raport o społecznej odpowiedzialności sektora komunalnego:
usługi wodno-kanalizacyjne

Część raportu Elementy raportu/wyszczególnienie

Część niefinansowa III A • realizacja funkcji edukacyjnej społeczeństwa

Część niefinansowa III B • publikacje, warsztaty, badania, kanały komunikacji z klientami

IV poziom – PRACOWNICY

Część finansowa IV • wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń, system finansowania szkoleń oraz 
podwyższania kwalifikacji pracowników, finansowe dodatki motywacyjne, abonament 
w placówkach medycznych, finansowanie spotkać załogi

Część niefinansowa IV A • struktura zatrudnienia, wypadki przy pracy, przywileje, pozapłacowe dodatki 
motywacyjne, wspólne spędzanie świąt zakładowych, organizowanie wycieczek dla 
rodzin

Źródło: opracowanie własne.

We współczesnej gospodarce otoczenie jednostki gospodarczej oczekuje nie tylko infor-
macji dotyczącej sytuacji finansowej podmiotu, tego czy podmiot w danym roku obrachunko-
wym wygenerował zysk, czy poniósł stratę, prowadząc działalność gospodarczą. Użytkownicy 
informacji, interesariusze oczekują również informacji o działalności jednostki w sferze eko-
logicznej, społecznej i etycznej.

5. Podsumowanie

Podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój społeczeństw jest dostęp do wody, 
mieszkania, życia w czystym otoczeniu. Zasoby wodne, usługi wodno-kanalizacyjne, usługi 
wywozu nieczystości, dostęp do schronienia są niezbędne do osiągnięcia globalnego zrówno-
ważonego rozwoju, dlatego tak ważne jest, żeby jednostki gospodarcze świadczyły te usługi 
zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności.

W obecnych realiach nie jest możliwe osiągnięcie w ramach prowadzonej działalności 
sukcesu i jego utrzymanie bez pozytywnych relacji z otoczeniem, a to coraz częściej deter-
minuje jednostki gospodarcze do postępowania w sposób społecznie odpowiedzialny, jasno 
i wiarygodnie o tym informując, co często podkreślała profesor E. Burzym, pisząc o społecz-
nej funkcji rachunkowości, która obejmuje raportowanie informacji31.

Misją sektora komunalnego jest świadczyć mieszkańcom usługi komunalne, mając 
na względzie troskę o wysoki standard ich życia oraz dobry stan środowiska naturalnego. 
Tak formułowana misja w pełni odpowiada idei społecznej odpowiedzialności oraz koncep-
cji zrównoważonego rozwoju.

31 Por. E. Burzym, Społeczna funkcja rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2008, nr 45 (101), 
s. 71–86.
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Celem artykułu było wskazanie możliwości raportowania informacji finansowych i nie-
finansowych o społecznej odpowiedzialności oraz dokonaniach sektora komunalnego. Cel 
ten autorka zrealizowała, przedstawiając ogólną i rozbudowaną strukturę raportu o społecz-
nej odpowiedzialności sektora komunalnego oraz wykorzystując case study jednostki świad-
czącej usługi wodno-kanalizacyjne.

Wdaje się, że raportowanie informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności to przy-
szłość polskich jednostek sektora komunalnego. Prezentowane w raportach informacje trafią 
do szerokiego grona interesariuszy, co może się przyczyniać do wzmacniania zaufania i repu-
tacji organizacji, poprawy warunków pracy pracowników, kształtowania odpowiedzialnych 
postaw wśród klientów, przestrzegania najwyższych standardów jakości.
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Reporting Information on Communal Sector Social Responsibility

Summary

The article is aimed at the indication of possibilities of broader reporting of financial and non-finan-
cial information on social responsibility in the communal sector entities. The article makes use of the 
deduction method assisted by analogy reasoning as well as Polish and foreign literature studies. The 
article is divided into three sections. The first section presents legal and organisational aspects of the 
communal sector in Poland. The second discusses the goals and tasks of universal communal services 
with regard to social responsibility. The third section proposes the author’s own designed structure of 
a communal sector social responsibility report. At the end of the study there is a summary including 
final conclusions. The author achieved the aim of the study presenting a general and extended struc-
ture of a communal sector social responsibility report. The information presented in the reports will 
reach many stakeholders, which may contribute to the enhanced trust in the organisation as well as 
its reputation.

Keywords: reporting information, communal sector, social responsibility, sustainable development
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Opowiedzieć historię. Rola narracji 
w sprawozdaniu zintegrowanym 

– studium przypadku Novo Nordisk A/S

Komunikując rzeczywistość, konstruujemy rzeczywistość.
Ruth D. Hines

Ludzie wierzą, że to oni wpływają na opowieści. Tymczasem jest odwrotnie.
Terry Pratchett

Streszczenie

Wraz z pojawieniem się nowych trendów w sprawozdawczości przedsiębiorstw, a zwłaszcza sprawozdania 
zintegrowanego i strategicznego, udział narracyjnej części raportów nieustannie rośnie. Według danych 
Deloitte, obecnie odpowiada ona za ponad 60% objętości rocznego raportu spółki w Wielkiej Brytanii.
Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką odgrywa narracja, a zwłaszcza opowiadanie historii (ang. sto-
rytelling), w sprawozdaniu zintegrowanym. Artykuł składa się z dwóch głównych części: teoretycznej 
i praktycznej. W części teoretycznej na bazie studiów literaturowych przeprowadzono pogłębione roz-
ważania na temat pojęć „narracja” i „storytelling” w kontekście sprawozdawczości przedsiębiorstw. 
W części praktycznej wnikliwej analizie poddano sposób prowadzenia narracji w duńskiej firmie far-
maceutycznej Novo Nordisk, uznanym liderze raportowania zintegrowanego.
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Zdaniem autorki niewątpliwym wyzwaniem dla badaczy w najbliższej przyszłości powinno być pogłę-
bienie wiedzy na temat narracyjnych wyborów w ramach sprawozdawczości korporacyjnej oraz ich 
konsekwencji w bogatym, złożonym środowisku informacyjnym.

Słowa kluczowe: rachunkowość, narracja, storytelling, raport zintegrowany, raport strategiczny, Novo 
Nordisk
Kody klasyfikacji JEL: M14, M41, M49

1. Wprowadzenie

Ludzie opowiadają historie od zarania dziejów. Mają z nimi kontakt od wczesnego dzie-
ciństwa (baśnie opowiadane przez rodziców) do późnej starości (wspomnienia i opowieści 
przekazywane wnukom). Opowiadanie historii jest naturalnym sposobem wymiany ludzkich 
doświadczeń. Jedni interesują się biografiami postaci historycznych i współczesnych, drudzy 
piszą własne dzienniki, wspomnienia lub autobiografie. Dlaczego zatem nie miałyby tego 
robić firmy? Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż w ostatnich dekadach środowisko bizne-
sowe podlega nieustannym zmianom, staje się coraz bogatsze, a równocześnie coraz bardziej 
skomplikowane i ryzykowne, a ujęcie tych różnorodnych aspektów w tradycyjnym sprawoz-
daniu finansowym nastręcza przedsiębiorstwom coraz większych trudności.

Podmioty, zwłaszcza te międzynarodowe, podejmują więc próbę nowego – narracyjnego 
opisu działalności w swoich raportach, co przekłada się na postępujący wzrost ich objętości. 
O ile w 1996 r. w gronie 100 brytyjskich spółek publicznych narracja zajmowała 45% treści 
sprawozdania rocznego, to już w 2000 r. było to 57%1. Obecnie, według oceny Deloitte, w tej 
samej grupie badawczej część narracyjna odpowiada za 61% objętości rocznego raportu spółki. 
Tym samym udział tradycyjnego sprawozdania finansowego w całości raportu spada do 39%2.

Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką odgrywa narracja, a zwłaszcza opowiadanie 
historii (ang. storytelling), w sprawozdaniu zintegrowanym. Zdaniem autorki jest to inte-
gralny komponent tego rodzaju raportowania. Dla udowodnienia tej tezy przeprowadzono 
pogłębiony wywód logiczny, uwzględniający szeroką perspektywę badawczą. W rezultacie 
na niniejszy artykuł złożyły się z dwie główne części: teoretyczna i praktyczna. W części teo-
retycznej autorka przedstawia pojęcie narracji, a następnie rozważa je w kontekście nauki 
rachunkowości, zestawiając z używanym od dawna pojęciem ujawnienia. W dalszej kolejno-
ści przedmiotem analizy staje się storytelling – indywidualny sposób prowadzenia narracji 
o historii i dokonaniach jednostki gospodarczej, uwzględniający uczucia i emocje odbiorcy. 
Autorka przybliża pierwsze badania technik storytellingu w sprawozdawczości, a następnie 

1 Arthur Andersen, Spice up the story: A survey of narrative reporting in annual reports, London 2000, za: 
D. M. Merkl-Davies, N. M. Brennan, Discretionary Disclosure Strategies in Corporate Narratives: Incremental Infor-
mation or Impression Management?, „Journal of Accounting Literature” 2007, vol. 26, s. 123.

2 Deloitte, Annual Report Insights 2017. Surveying FTSE Reporting, London 2017, s. 8.
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– na podstawie ram koncepcyjnych sprawozdawczości zintegrowanej oraz brytyjskich wytycz-
nych raportu strategicznego – wskazuje, że przedstawienie całościowej i spójnej opowieści 
o firmie stanowi sedno tych najnowszych rodzajów sprawozdawczości. Na zakończenie tej 
części omówione są oczekiwania inwestorów w zakresie prowadzenia narracji w sprawoz-
dawczości spółek.

Uzupełnienie części teoretycznej stanowi część praktyczna, w której autorka – wykorzy-
stując metodę studium przypadku – analizuje sposób prowadzenia narracji w duńskiej spółce 
farmaceutycznej Novo Nordisk A/S. Firma ta jako jedna z pierwszych na świecie opubliko-
wała raport zintegrowany, a jej dokonania na polu powiązania celów finansowych z niefi-
nansowymi aspektami społecznymi, środowiskowymi i nadzoru korporacyjnego sprawiają, 
że jest ona powszechnie uznawana jest za jedno z najbardziej szanowanych i podziwianych 
duńskich przedsiębiorstw3. Doświadczenia Novo Nordisk stanowią interesujący przyczynek 
do rozważań na temat istoty narracji w raportowaniu zintegrowanym.

2. Pojęcie narracji i jego ekspansja w naukach społecznych

Zainteresowanie badaczy narracją sięga wielu wieków wstecz, o czym świadczą her-
meneutyczne studia Biblii, Talmudu czy Koranu4, jednak prawdziwy przewrót narracyjny 
w naukach społecznych zaobserwowano w drugiej połowie XX w. Wczesne studia literatu-
rowe wyrosły na kanwie czterech identyfikowalnych nurtów narodowych: rosyjskiego forma-
lizmu, amerykańskiego nowego krytycyzmu, francuskiego strukturalizmu oraz niemieckiej 
hermeneutyki. Do końca lat 50. teoretycy porzucili jednak swoje lokalne tradycje na rzecz 
szerszych, ponadnarodowych dyskusji, dokonując przy tym wielu zapożyczeń z innych dys-
cyplin, takich jak lingwistyka, antropologia czy psychologia społeczna5. Na przełomie lat 70. 
i 80. narracyjność – do tej pory naukowa nisza – zajęła cały obszar wiedzy w psychologii, 
socjologii, naukach politycznych i ekonomii, a w latach 90. utrwaliła się jako wspólne podej-
ście w badaniach naukowych6.

Według słownika PWN narracja (z łac. narratio) to „sposób wypowiedzi stosowany 
w utworze epickim, mający na celu przedstawienie zdarzeń w określonym porządku cza-
sowym; opowiadanie, sposób opowiadania”7. W tradycji badań nad narracją, do której 
nawiązuje większość współczesnych teoretyków, kategorią centralną jest plot, rozumiany 

3 M. Morsing, M. Schultz, Corporate Social Responsibility Communication: Stakeholder Information, Response 
and Involvement Strategies, „Business Ethics: A European Review” 2006, vol. 15, no. 4, s. 332.

4 B. Czarniawska, Narratives in Social Sciences Research, Sage Publications, London, Thousands Oaks, New 
Delhi 2004, s. 1.

5 D. E. Polkinghorne, Narrative Knowing and the Human Sciences, State University of New York, SUNY Press, 
1988, s. 72.

6 B. Czarniawska, Narratives…, op.cit., s. 3.
7 Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/narracja.html, dostęp 13.11.2017. W taki sposób 

narrację rozumie również autorka niniejszego tekstu.
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jako konfiguracja zdarzeń fabularnych, ujmująca je we wzajemnych związkach i tworząca 
znaczącą całość. Stanowi on strukturę czasową, której podstawową funkcją jest nadawanie 
całościowego sensu i koherencji (spójności) złożonym splotom wydarzeń, zamierzeń i czy-
nów bohaterów, nieprzewidzianych okoliczności, które składają się na opowieść. Pierwotnie 
teoria narracji powstała jako teoria fikcji literackich, jednak w późniejszym okresie nastąpiło 
rozszerzenie tego pojęcia na wszelkie relacje o zdarzeniach. Zatem realny czy też zmyślony 
charakter zdarzeń, z których konstruowano narrację, przestał mieć znaczenie. Zdarzenia czy 
działania stały się tylko tworzywem plotu, a poszczególne elementy tego tworzywa można 
wymieniać na inne, zachowując jego dotychczasową tożsamość8.

Współcześnie w naukach społecznych szerokie określenie „narracja” odnosi się nie tylko 
do słów i ich treści, lecz także do uzupełniających ją zdjęć i innych elementów wizualnych. 
W pewnych sytuacjach terminem zamiennym jest dyskurs, który w języku polskim trady-
cyjnie oznaczał dyskusję na tematy naukowe lub wywód przeprowadzony na zasadzie ści-
śle logicznego wnioskowania, jednak w ostatnim czasie obejmuje również „każde użycie 
języka dłuższe od zdania lub wszelki proces użycia języka”9. W języku angielskim dyskurs 
– poza konwencjonalną, codzienną mową – odnosi się także do koncepcji komunikacji spo-
łecznej na wysokim poziomie, która (krytycznie) rozważa powiązania między językiem, 
władzą i społeczeństwem10.

3.  Narracja versus ujawnienia w badaniach sprawozdawczości 
przedsiębiorstw

Jednym z pierwszych badaczy, który użył określenia „narracyjny” w odniesieniu do 
ujawnień sprawozdawczych, był A. H. Adelberg. W artykule „Narrative Disclosures Con-
tained in Financial Reports: Means of Communiaction or Manipulation?”11, powołując się 
na liczne badania z lat 60. i 70. XX w., dotyczące czytelności i zrozumiałości sprawozdań, 
Adelberg wskazywał, że spółki publiczne – wypełniając obowiązek komunikowania inwesto-
rom i kredytodawcom rzetelnych informacji – często wywierały wpływ lub nawet manipu-
lowały ich reakcjami, utrzymując cenę akcji na satysfakcjonującym poziomie lub pozyskując 
kapitał taniej i na korzystniejszych warunkach. Formą manipulacji było np. zaciemnianie 
negatywnych wyników poprzez zamieszczanie mało czytelnych lub skomplikowanych ujaw-
nień. W efekcie, pod płaszczykiem realizacji ogólnie akceptowanych zasad rachunkowości 

 8 K. Rosner, Narracja jako struktura rozumienia, „Teksty drugie” 1999, vol. 3, s. 7–8.
 9 D. Brzozowska, Dyskurs i  inne pojęcia studiów nad dyskursem, w: Dyskurs w perspektywie akademickiej, 

Komisja Lingwistyki Dyskursu, Międzynarodowy Komitet Slawistów, Olsztyn 2014, s. 12.
10 V. Beattie, Accounting Narratives and the Narrative Turn in Accounting Research: Issues, Theory, Methodo-

logy, Methods and a Research Framework, „The British Accounting Review” 2014, vol. 46, no. 2, s. 113.
11 A. H. Adelberg, Narrative Disclosures Contained in Financial Reports: Means of Communication or Manipu-

lation?, „Accounting & Business Research” 1979, vol. 9, s. 179–190.
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w zakresie komunikowania informacji, narracja w sprawozdaniu finansowym stopniowo 
stawała się narzędziem kształtowania postaw jej użytkowników12.

Kolejne dekady dostarczyły licznych dowodów na poparcie tezy Adelberga. W tym czasie 
nastąpił również zdecydowany wzrost początkowo niewielkiego zainteresowania naukowców 
formą oraz treścią narracji i ujawnień. Przyjął on formę dwóch odrębnych nurtów badaw-
czych. Już sam fakt równoległego stosowania określeń: disclosure (ujawnienie) oraz narrative 
(narracja) pośrednio sugeruje występowanie dwóch odmiennych podejść do tej problema-
tyki. Zdaniem specjalistki z zakresu narracji w rachunkowości, V. Beattie13, nurty te różnią 
się zasadniczo zarówno w zakresie teorii, jak i metodologii. Pierwszy – dotyczący ujawnień 
– rozwinął się przede wszystkim na obszarze Stanów Zjednoczonych na podstawie pozy-
tywnej teorii rachunkowości (ang. positive accounting theory, PAT), sformułowanej przez 
R. L. Wattsa i J. L. Zimmermana w 1978 r.14. Ujawnienie rozumiane jest tu jako podawanie 
informacji dotyczących sytuacji przedsiębiorstwa do wiadomości użytkowników sprawoz-
dań finansowych15. Szczególną rolą ujawnień jest ich przydatność w podejmowaniu decyzji 
oraz sprzyjanie zachowaniu uczciwości przez osoby, na których ciąży obowiązek powierni-
czy (tj. zarząd i radę nadzorczą). Teoria ujawnień kładzie szczególny nacisk na racjonalność 
i maksymalizację użyteczności, a w zakresie metod preferuje modelowanie statystyczne oraz 
badania archiwalne. W związku z tym wczesne badania amerykańskie, skupiając się przede 
wszystkim na obowiązkowych ujawnieniach, łączyły hipotezę efektywnego rynku, model 
CAPM oraz teorię agencji i asymetrię informacji, dążąc do wyjaśnienia związku między 
ujawnieniami w sprawozdaniach a zarządzaniem wynikami (ang. earnings management)16.

Równocześnie od końca lat 70. środowisko naukowców rachunkowości spoza USA (głów-
nie z Europy), niejednokrotnie kwestionując podejście amerykańskie, bliżej zainteresowało 
się problematyką badań treści i formy narracji z wykorzystaniem koncepcji zaczerpniętych 
z innych nauk społecznych. Teorie te wywodziły się przede wszystkim z psychologii i socjo-
logii, i obejmowały: procesy poznawcze – zwłaszcza framing17 oraz heurystyki i uprzedzenia, 
opisane przez D. Kahnemana i A. Tversky’ego18; indukcyjność informacji (ang. information 

12 Ibidem, s. 179.
13 V. Beattie, Accounting…, op.cit., s. 112–113.
14 Por. R. L. Watts, J. L. Zimmerman, Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards, 

„The Accounting Review” 1978, vol. 53, no. 1.
15 R. Patterson, Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku, Swiss Contribution 

– Ministerstwo Finansów – CFRR, Warszawa 2015, s. 499.
16 V. Beattie, Accounting…, op.cit.
17 W znaczeniu psychologicznym framing to zjawisko poznawcze, będące integralną częścią procesu kategory-

zacji, w którym bodźce zewnętrzne (np. nowe informacje), zostają zdefiniowane i przyporządkowane kategoriom 
uprzednio zdobytego doświadczenia. Por. A. Pluwak, Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych, 
„Global Media Journal – Polish Edition” 2009, vol. 1, s. 49.

18 D. Kahneman, A. Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk „Econometrica: Journal of 
the Econometric Society” 1979, vol. 47, no. 2, s. 263–291.
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inductance), wprowadzoną do rachunkowości przez P. Prakasha i A. Rappaporta19; teorię atry-
bucji (ang. attribution theory), sformułowaną przez F. Heidera20 czy wreszcie koncepcję zarzą-
dzania wrażeniami (ang. impression management)21. W kolejnych dekadach, wraz z postępem 
technologii informatycznych, możliwy stał się dalszy rozwój metod i technik badawczych 
obu głównych nurtów, które – choć wciąż raczej odrębne – stopniowo zaczynają wzajemnie 
się przenikać. Zestawienie najważniejszych informacji na ich temat przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Dwa podejścia do badań opisowej części sprawozdań przedsiębiorstw

Ujawnienia (ang. Disclosure) Narracja (ang. Narrative) 

Fundament 
teoretyczny 
lat 70. i 80.

Teorie wywodzące się z ekonomii: asymetria 
informacji i teoria agencji, odnoszące się do 
„ekonomicznych faktów”

Teorie wywodzące się z nauk społecznych: 
procesy poznawcze, indukcyjność, atrybucja, 
zarządzanie wrażeniami, a także filozofia, teoria 
literatury i językoznawstwo

Postrzeganie 
przedmiotu 
badań

Ujawnienie jest postrzegane jako racjonalny 
kompromis pomiędzy kosztami i korzyściami 
a strategiczną decyzją zarządczą, obejmującą 
złożone zależności

Narracja jest postrzegana jako podstawowy 
sposób na tworzenie subiektywnego znaczenia 
dla ludzkich aktorów

Cel tworzenia 
i stosowania 
w firmie

Cele ujawnień wywodzą się z nauk 
ekonomicznych: obowiązkowe ujawnienia mają 
zmniejszyć asymetrię informacji, a dobrowolne 
umożliwiają menedżerom zwiększenie 
przejrzystości rynków kapitałowych, zmniejszając 
ryzyko informacyjne, prowadząc do niższych 
kosztów kapitału, wzrostu ceny akcji i zwiększonej 
płynności. Oprócz tego, dobrowolne ujawnienia 
ułatwiają również redukcję kosztów agencji. Do 
pełnego ujawnienia informacji zniechęcają jednak 
różne koszty ekonomiczne: utraty przewagi 
konkurencyjnej, narażenia na spory sądowe oraz 
bezpośrednie koszty zbierania, przetwarzania 
i rozpowszechniania

Cele narracji wywodzą się z psychologii 
społecznej: główny to uzupełnienie informacji 
ze sprawozdania finansowego o stworzony 
u odbiorcy wizerunek – sposób postrzegania 
poszczególnych aspektów danej organizacji. 
Ponadto jednostka buduje swoją reputację, 
a także dąży do legitymizacji swoich działań, 
ukazując, że funkcjonuje zgodnie z przyjętymi 
zasadami i regułami. Ostatecznym rezultatem 
narracji jest zbudowanie u odbiorcy 
oceny przedsiębiorstwa stabilnej w czasie. 
Pewnym niebezpieczeństwem jest jednak 
stworzenie wizerunku nieprawdziwego lub 
zmanipulowanego, który nie koresponduje 
z danymi ze sprawozdania finansowego

Dane 
i metody

Przewaga badań ilościowych, często stosowane 
modelowanie statystyczne, baza – dane wtórne. 
Tradycyjnie badania skupiały się na informacji 
jako przedmiocie ujawnień, zarówno w formie 
ilościowej (m.in. szacowanie przyszłych premii 
za zarządzanie lub niefinansowych KPI), jak 
i jakościowej (temat, ilość i jakość informacji). 
Nowsze badania objęły „obiektywne” cechy 
lingwistyczne tekstu, związane ze specyfiką 
przedsiębiorstwa, a także potencjał

Szerokie spektrum badań ilościowych 
i jakościowych, bazujących na danych 
pierwotnych i wtórnych. Pierwsze badania 
dotyczyły manipulowania sposobem 
przekazywania informacji w celu wywarcia 
danego wrażenia. Badania tematyczne 
ukierunkowane były na kształt treści 
(koncentrując się na słowach kluczowych, 
np. kluczowych słowach pozytywnych/ 
/negatywnych) lub zorientowane na jej znaczenie.

19 P. Prakash i A Rappaport definiują indukcyjność informacji jako „proces, w którym zachowanie się danej 
jednostki uzależnione jest od informacji, jakie ma ona zakomunikować odbiorcy”. Por. P. Prakash, A. Rappaport, 
Information Inductance and its Significance for Accounting, „Accounting, Organizations and Society” 1977, vol. 2, 
no. 1, s. 29.

20 Teoria atrybucji wyjaśnia sposób, w jaki ludzie postrzegają, wnioskują i przypisują przyczyny zachowaniom 
własnym lub innych osób.

21 V. Beattie, Accounting…, op.cit., s. 114.
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Ujawnienia (ang. Disclosure) Narracja (ang. Narrative) 

Dane 
i metody

do zwiększania zdolności predykcyjnych poprzez 
ujawnienia. Badacze stosują różne wskaźniki 
(np. Fog Index, liczenie słów, rozmiar plików). 
W najnowszych badaniach naukowcy poszukują 
np. relacji między zwrotem z akcji a tonem 
artykułów w prasie finansowej czy w mediach 
społecznościowych

Od lat 90. powszechnie stosuje się ilościową 
analizę treści (np. przekształcenie tekstu na liczby 
i krótki opis tekstu, który można następnie 
powiązać z innymi liczbami). Najnowsze studia 
jakościowe analizują zarządzanie wrażeniami, 
opowiadanie historii (ang. storytelling) 
oraz tworzenie i nadawanie znaczenia 
(ang. sensemaking and sensegiving)22

Źródło: opracowanie własne na podstawie V. Beattie, Accounting Narratives and the Narrative Turn in Accounting Research: Issues, 
Theory, Methodology, Methods and a Research Framework, „The British Accounting Review” 2014, vol. 46, no. 2, s. 112–118.

Reasumując powyższe rozważania: w opinii autorki narracja w rachunkowości ozna-
cza prezentację w sprawozdaniu spółki tych ilościowych lub jakościowych informacji, które 
uzupełniają dane płynące z „tradycyjnego” sprawozdania finansowego i znajdują się przed 
nim (np. listy prezesa zarządu, przewodniczącego rady nadzorczej) lub po nim (wszelkiego 
typu ujawnienia w formie tekstowej oraz dodatkowe raporty, ukazujące np. wpływ przed-
siębiorstwa na społeczeństwo czy środowisko naturalne). Ich podstawowym zadaniem jest 
zapewnienie kontekstu interpretacyjnego dla danych o sytuacji finansowej, efektywności 
finansowej i przepływach pieniężnych jednostki. Jednocześnie szczególna rola, jaka przy-
pada zastosowaniu narracji, dotyczy tworzenia wizerunku, budowy reputacji oraz legitymi-
zacji działań jednostki23.

4.  Storytelling jako sposób opowiadania historii 
raportującego podmiotu

Jedną z odmian szerokiego „zwrotu narracyjnego” (ang. narrative turn) we współcze-
snych badaniach organizacji stanowią, pierwotnie wywodzące się z antropologii i etnografii, 
badania folkloru i „gawędziarstwa” – jak na język polski tłumaczy angielski zwrot „story-
telling” uznany autorytet światowy w dziedzinie badań narracji, prof. B. Czarniawska24. 

22 Termin sensemaking wprowadzony został pod koniec lat 60. XX w. przez amerykańskiego teoretyka orga-
nizacji i psychologa społecznego, K. E. Weicka w książce „The Social Psychology of Organizing”. Oznacza proces 
nadawania znaczeń i  identyfikowania zjawisk przez współpracujących i komunikujących się ze sobą aktorów. 
Zdaniem D. I. Gioii i K. Chittipeddi, w obszarze strategicznego zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie, kadra 
menedżerska definiuje nową koncepcję organizacji w procesie sensemaking, a następnie propaguje i rozpowszech-
nia tę wizję zmienionej organizacji wśród jej udziałowców i innych interesariuszy (ang. sensegiving). W efekcie 
obu procesów następuje doprecyzowanie i modyfikacje tej wcześniej abstrakcyjnej wizji, a następnie przyzwole-
nie na jej wdrożenie. Por. D. A. Gioia, K. Chittipeddi, Sensemaking and Sensegiving in Strategic Change Initiation, 
„Strategic Management Journal” 1991, vol. 12, no. 6, s. 434.

23 Takie rozumienie pojęcia narracji w rachunkowości jest także zbieżne z wytycznymi IASB, dotyczącymi 
Komentarza Zarządu oraz z Założeniami Koncepcyjnymi IIRC.

24 B.  Czarniawska, Antropologia i  teoria organizacji. Wczoraj i  dziś, „Problemy Zarządzania” 2011, vol.  9, 
no. 2 (32), s. 11, 20. W niniejszej pracy autorka woli jednak posługiwać się zwrotem angielskim z racji jego neu-
tralnego wydźwięku.
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Storytelling to nowoczesna, konwersacyjna technika prezentacyjna, sztuka używania opo-
wieści do wzbudzania emocji, przekonywania do swoich pomysłów, nakreślania przyszłości 
oraz przybliżania strategii. Opowieści angażują słuchacza, pobudzają wyobraźnię i zapadają 
w pamięć. Co ważne – storytelling musi być wiarygodny i autentyczny, tak aby odbiorca mógł 
się identyfikować z jego ogólnym przesłaniem.

Badacze organizacji odnoszą storytelling przede wszystkim do postaci konsultantów, 
menedżerów czy liderów – często charyzmatycznych (jak np. Steve Jobs), którzy świadomie 
używają tego środka komunikacji jako ważnego źródła dyskursu o wartościach, aspiracjach 
i dokonaniach jednostki. Dzięki temu mogą oni kształtować postawy odbiorców: współ-
pracowników i klientów, wpływać na wydarzenia, a ostatecznie poprawić wydajność danej 
organizacji. Co więcej, tak prowadzona, celowa i ukierunkowana narracja może wygrywać 
nawet w zestawieniu z władzą instytucjonalną czy autorytetem eksperckim, opierającym się 
na rozumowaniu naukowym25.

W zakresie badań narracji w rachunkowości pierwszą osobą, która odniosła się do przed-
stawienia „historii” w sprawozdaniu rocznym, była D. A. Jameson z Uniwersytetu Cornella. 
W artykule „Telling the Investment Story: A Narrative Analysis of Shareholder Reports”, opu-
blikowanym w 2000 r., autorka przedstawiła wyniki ilościowej i jakościowej analizy raportów 
200 amerykańskich funduszy typu mutual funds, wśród których połowę stanowiły fundusze 
o najwyższych zwrotach, a połowę – fundusze o mieszanym zwrocie26. Posługując się w pro-
wadzonej analizie wywodzącymi się z narratologii27 pojęciami fabuły, historii (opowieści), 
dyskursu i tekstu28, Jameson stwierdziła, że raporty funduszy o mieszanych zwrotach wyko-
rzystują różne techniki opowiadania. Należały do ich29:
• nieliniowa struktura tekstu,
• wielogłosowość raportów,
• różnorodność podgatunków dyskursu słownego i wizualnego.

25 Y. Gabriel, Storytelling, w: Routledge Handbook of Interpretive Political Science, red. M. Bevir, C. W. Rhodes, 
Taylor & Francis, London–New York 2016, s. 211–212.

26 Roczne stopy zwrotu dla tych funduszy były wysokie w wartościach bezwzględnych i historycznych, ale 
słabe w kategoriach względnych.

27 Narratologia to dział nauki poświęcony badaniom nad opowiadaniem fabuł (literackim – ustnym bądź pisa-
nym, filmowym, komiksowym i każdym innym). Termin ten został użyty po raz pierwszy przez pochodzącego 
z Bułgarii filozofa, krytyka literatury i teoretyka kultury Cvetana Todorova w 1969 r.

28 Pojęcie fabuły odnosi się do podstawowych komponentów narracji, w tym: wydarzeń, aktorów, czasu i miej-
sca. Opowieść to fabuła przedstawiona w określony sposób pod względem jej kolejności, czasu trwania, częstości, 
skupienia i punktu widzenia. Jedna fabuła może przynieść wiele opowieści. Z kolei tekst stanowi zrealizowaną 
historię: skończoną, ustrukturyzowaną całość przekształconą w słowa przez narratora. Jedna opowieść, opowie-
dziana przez różnych narratorów na różne sposoby, daje wiele tekstów. W końcu dyskurs oznacza kształtowanie 
historii w określony sposób przez czas, autorytet, głos i punkt widzenia; bądź też pojawienie się opowieści w kon-
kretnym medium werbalnym lub niewerbalnym.

29 D. A. Jameson, Telling, the Investment Story: A Narrative Analysis of Shareholder Reports, „The Journal of 
Business Communication” 2000, vol. 37, no. 1, s. 16–17.
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Pierwszy wyróżnik badanych sprawozdań stanowiła nieliniowa struktura tekstu, zaprzecza-
jąca prostemu podziałowi na strukturę bezpośrednią lub pośrednią30. W większości raportów 
w miejsce struktury liniowej (czysto indukcyjnej lub czysto dedukcyjnej) przyjęto narracyjną 
hiperstrukturę, ukazującą czytelnikowi wiele perspektyw, które miały umożliwić mu zro-
zumienie historii wydarzeń w danym roku. W efekcie, na skutek różnych koncepcji fabuły 
i kluczowych komponentów opowieści, relacje zawarte w raportach funduszy o mieszanych 
zwrotach różniły się nie tylko od raportów najlepszych spółek, lecz także od siebie nawzajem.

Kolejną cechą większości raportów była ich wielogłosowość, polegająca na wprowadze-
niu kilku różnych postaci narratorów, z których każdy ukazywał inną perspektywę firmy 
i inaczej rozkładał akcenty swojej wypowiedzi. Narratorzy byli szczegółowo scharakteryzo-
wani oraz zestawiani ze sobą na zasadzie kontrastu typu: mistrz–sługa, uczeń–nauczyciel 
czy kolega–koleżanka. Wielogłosowość zachęcała, a niekiedy wręcz zmuszała czytelników 
do aktywnego udziału w konstruowaniu historii: gromadzenia szczegółów, organizowania 
ich i wyboru pomiędzy alternatywnymi interpretacjami. W związku z tym postać czytelnika 
– jako domyślnego współtwórcy opowieści – również często bywała z góry określona. Co 
więcej: implikowano mu odnalezienie się w uformowanych w raporcie relacjach.

Wspólną cechą badanych przez Jameson funduszy o mieszanych zwrotach była trudność 
w uzyskaniu przekonującego, logicznego wyjaśnienia ich słabych wyników. Jednak wyko-
rzystanie w raportach wielogłosowości, wieloznaczności i hiperstruktury tekstu pozwa-
lało tym spółkom równoważyć racjonalne wyjaśnienie ich sytuacji reakcją emocjonalną 
odbiorcy. Narracja w sprawozdaniach podsuwała czytelnikom możliwość czerpania wrażeń 
z wyobrażonych związków z autorami lub aparatem symbolicznym, aby stworzyć opowieść 
korzystną dla firmy. Narracyjna hiperstruktura umożliwiała także odbiorcy włączenie się 
w historię firmy w dowolnym momencie dzięki wielu osadzonym podgatunkom narracji, 
takim jak: listy, biografie, eseje, historie, artykuły fabularne i opinie. Połączenie wielu pod-
gatunków i postaci narratorów pozwalało czytelnikom wziąć aktywny udział w tworzeniu 
spójnej opowieści. Wreszcie pełne zrozumienie tych raportów wymagało, aby na równi roz-
ważać zarówno dyskurs wizualny, jak i słowny. Wynikało to z faktu, że każdy jego element: 
struktura, argumenty, styl, narracja i podgatunek, posiadał współdziałające ze sobą elementy 
werbalne i wizualne31.

Badania Jameson wniosły istotny wkład w zrozumienie, w jaki sposób podmioty – poprzez 
przyjętą w rocznych raportach narrację – mogą wywierać wpływ na odbiorców, w tym przede 
wszystkim na inwestorów. Zdaniem autorki, szczególna rola narracji, a zwłaszcza story-
tellingu, ujawni się jednak w sprawozdaniu zintegrowanym, najnowszym trendzie rapor-
towania korporacyjnego. U podstaw tej formy sprawozdania leży bowiem fundamentalne 
założenie, że raport zintegrowany ma opowiedzieć całościową opowieść (ang. tell the overall 

30 W strukturze bezpośredniej, związanej z podejściem dedukcyjnym, kluczowe punkty komunikatu ujaw-
niane są na początku. Układ pośredni związany jest z podejściem indukcyjnym, w którym jako pierwsze prezen-
towane są mniejsze szczegóły i punkty, budując stopniowo główne przesłanie, ujęte na końcu komunikatu.

31 D. A. Jameson, Telling…, op.cit.
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story) o firmie32. Chociaż stwierdzenia tego nie zamieszczono wprost w Założeniach Kon-
cepcyjnych <IR> z 2013 r., metafora „historii” przewija się w wielu dokumentach sygnowa-
nych przez IIRC oraz jej partnerów instytucjonalnych, takich jak ACCA, CIMA czy firmy 
„wielkiej czwórki”33.

Metafora opowieści pojawia się także w najnowszych wytycznych raportu strategicz-
nego, opublikowanych przez brytyjskiego regulatora, Financial Reporting Council (FRC). 
Wydane w 2014 r. zasady, oprócz zapewnienia akcjonariuszom dostępu do odpowiadających 
ich potrzebom, istotnych informacji, mają również na celu „zachęcać firmy do eksperymen-
towania i wykazywania się innowacyjnością przy opracowywaniu sprawozdań rocznych, 
przedstawiając informacje narracyjne w taki sposób, który pozwoli im najlepiej «opowie-
dzieć swoją historię», pozostając jednocześnie w obrębie ram prawnych”, a także „promo-
wać większą spójność w raporcie rocznym poprzez lepsze powiązanie informacji w raporcie 
strategicznym i pozostałej części sprawozdania rocznego”34.

Zarówno wytyczne FRC, wyznaczające ramy sprawozdawczości narracyjnej spółek 
w Wielkiej Brytanii, jak i Założenia sprawozdawczości zintegrowanej IIRC wskazują niemal 
te same fundamentalne zasady formułowania treści i sposobu jej komunikowania. Obejmują 
one w szczególności: rzetelność, zrównoważenie i zrozumiałość, powiązanie logiczne, istot-
ność, spójność i zwięzłość, ukierunkowanie na przyszłość i odniesienie do indywidualnej 
sytuacji jednostki35. Warto przy tym zauważyć, że wymienione zasady cechują także dobrą 
opowieść, z natury spójną i całościową. W tym kontekście należy zatem stwierdzić, że oby-
dwa dokumenty wytycznych – międzynarodowe IIRC oraz brytyjskie FRC – formalizują 
docelową, fabularną koncepcję raportów spółek, sygnalizując przesunięcie w stronę rapor-
towania zintegrowanego36, opartego na narracji oraz skupionego wokół centralnej opowieści 
o strategii i modelu biznesowym przedsiębiorstwa.

32 IRC SA, Framework for Integrated Reporting and the Integrated Report. Discussion Paper, January 2011, s. 6, 
patrz też: K. Kobiela-Pionnier, Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania osiągnięć przedsiębior-
stwa na miarę XXI wieku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2012, t. 66 (122), s. 79.

33 Por. np.: CIMA, Tomorrow’s Company, Tomorrow’s Business Success. Using Integrated Reporting to Help Cre-
ate Value and Effectively Tell the Full Story. A Guide for Chairmen, CEOs and CFOs, London 2014, https://www.
cimaglobal.com/Documents/Thought_leadership_docs/reporting/Tomorrows-Business-Success-Integrated-Re-
porting-guide.pdf, dostęp 10.11.2017; Deloitte, Telling the Story of Long Term Value Creation. Insights to the IIRC’s 
Integrated Reporting Framework Consultation, Deloitte South Africa, Johannesburg 2013, http://sa.deloitteblog.
co.za/wp-content/uploads/2013/04/Telling-the-story-of-long-term-value-creation.pdf, dostęp 10.11.2017; PwC, 
Integrated Reporting. Companies Struggle to Explain What Value They Create, 2013, https://www.pwc.nl/nl/assets/
documents/ir-opmars-geintegreerde-verslaggeving-stagneert.pdf, dostęp 16.11.2017 i in.

34 FRC, Guidance on the Strategic Report, June 2014, Section 1: Objectives and how to use this guidance, s. 1.1.
35 Ibidem, Overview, s. xiii.
36 Spółki w Wielkiej Brytanii mają obowiązek publikowania raportów strategicznych zgodnie z wytycznymi 

FRC, dlatego sprawozdania zintegrowane według wytycznych IIRC są tam mało popularne. Mimo to FRC wspiera 
działania IIRC i wskazuje na daleko posuniętą zbieżność koncepcji obydwu sprawozdań. Por.: FRC, International 
Integrated Reporting Framework Implementation Feedback, Letter to Neil Stevenson (IIRC), 28 April 2017, https://
www.frc.org.uk/getattachment/6bc59d4d-180f-471b-bd07-f200aa92a633/FRC-Response-to-IIRC–Consultation.
pdf, dostęp 29.11.2017.
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5. Ekspansja raportowania zintegrowanego w XXI w.

Sprawozdawczość zintegrowana stanowi stosunkowo nowy, ale niezwykle dynamiczny 
trend w raportowaniu korporacyjnym37. Kolejne etapy rozwoju tej koncepcji przedstawiono 
na rysunku 1.

Rysunek 1. Cztery główne etapy rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej

Eksperymenty przedsiębiorstw

Novozymes (2002)
Natura (2003)
Novo Nordisk
(2004)

Publikacje naukowców
i ekspertów

Corporate
Reporting: New
Wine, New Bottles
(2005)
Integrated
reporting: Issues
and Implications for
Reporters (2005)
One Report (2010)

Kody�kacja

IRC South Africa,
Discussion Paper
(2011)
IIRC, Consultation
Draft (2013)
IIRC, International
<IR> Framework
(2013)

Instytucjonalizacja

Kodeks ładu
korporacyjnego
"King III" w RPA
(2009)
Dyrektywa UE
o sprawozdawczości
nie�nansowej
(2014) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. G. Eccles, M. P. Krzus, S. Ribot, Meaning and Momentum in the Integrated Repor-
ting Movement, „Journal of Applied Corporate Finance” 2015, vol. 27, no. 2, s. 9.

Pierwsze publikacje spółek, ukazujące eksperymentalne połączenie danych finansowych 
i niefinansowych w tym samym dokumencie, pojawiły się na początku XXI w. Wkrótce dzia-
łania te dostrzegli naukowcy i eksperci, dobrze zaznajomieni z pojawiającymi się od lat 90. 
XX w. licznymi zarzutami kierowanymi pod adresem „tradycyjnej”, „konwencjonalnej” 
sprawozdawczości38. Ich zainteresowanie przerodziło się w próby badań i opisu nowego zja-
wiska, a szczególną rolę na tym polu odegrała pierwsza książkowa publikacja na ten temat: 
„One Report: Integrated Reporting for Sustainable Strategy”. W niedługim czasie jeden z jej 
autorów, prof. R. G. Eccles z Uniwersytetu Harvarda, gorący orędownik koncepcji „jednego 
raportu”, wszedł w skład powołanego w 2010 r. Międzynarodowego Komitetu (obecnie Rady) 
ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej, IIRC39.

37 Proces ewolucji sprawozdania finansowego w kierunku raportu rocznego, a następnie sprawozdania zin-
tegrowanego przedstawiła E. Walińska w artykule Zintegrowany raport – początek końca sprawozdania finanso-
wego?, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2015, t. 82 (138), s. 154–157.

38 Zarzuty te, sformułowane m.in. przez AICPA w tzw. „Raporcie Jenkinsa” z początku lat 90. XX w., były 
następnie powtarzane w wielu różnych publikacjach. Por. np. ICAEW, The 21 Century Annual Report, London 
1998, s.  3, http://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/research-and-academics/publications-and-
-projects/financial-reporting-publications/the-21st-century-annual-report.ashx, dostęp 12.09.2017.

39 A4S, GRI, Formation of the International Integrated Reporting Committee (IIRC), „Press Briefing”, 2 August 
2010, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/03/Press-Release1.pdf, dostęp 3.11.2017.
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Choć pierwszym krajem, który na szerszą skalę podjął się kodyfikacji i instytucjonalizacji 
kwestii sprawozdawczości zintegrowanej, była Republika Południowej Afryki, w niedługim 
czasie to właśnie IIRC sformułowała Międzynarodowe Założenia Koncepcyjne Sprawoz-
dawczości Zintegrowanej (The International <IR> Framework), a także przejęła wiodącą 
rolę w globalnym propagowaniu tego typu sprawozdawczości40. W sukurs Radzie przyszła, 
opublikowana w 2014 r., dyrektywa 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinan-
sowych i informacji dotyczących różnorodności. Choć nie wprowadza ona jednoznacznego 
obowiązku zastosowania zasad raportowania zintegrowanego, a jedynie pozostawia moż-
liwość wyboru Założeń Koncepcyjnych <IR> spośród całej gamy krajowych, unijnych lub 
międzynarodowych ramowych zasad ujawniania informacji, jednak w oświadczeniu towa-
rzyszącym Komisja Europejska deklaruje, że z wielkim zainteresowaniem obserwuje ewolu-
cję koncepcji zintegrowanej sprawozdawczości, w tym szczególnie prace prowadzone przez 
IIRC41. Tym samym przyjęcie unijnej dyrektywy uznać można za koronny dowód instytu-
cjonalizacji sprawozdawczości zintegrowanej na poziomie międzynarodowym.

6.  Rola narracji w sprawozdawczości zintegrowanej 
według Międzynarodowych Założeń Koncepcyjnych 
Sprawozdawczości Zintegrowanej

Zgodnie z definicją Założeń Koncepcyjnych <IR> sprawozdanie zintegrowane stanowi 
zwięzły komunikat, prezentujący sposób, w jaki strategia organizacji, ład korporacyjny, 
wyniki działalności i perspektywy jednostki, ujęte w kontekście środowiska zewnętrznego, 
prowadzą do tworzenia wartości w krótkim, średnim i długim terminie42. Podstawowym 
celem raportu jest wyjaśnienie inwestorom sposobu kreowania wartości przez dany pod-
miot poprzez stosowne, istotne informacje o charakterze finansowym i niefinansowym43. 
Mają one objąć pełen zakres czynników, które istotnie wpływają na zdolność jednostki do 
tworzenia wartości.

Zasadniczym zadaniem narracji w myśl Założeń <IR> jest ukazanie tych elementów 
działalności podmiotu, które trudno jest przedstawić wyłącznie w formie liczb. Obejmują 
one kolejno: strukturę organizacyjną i uwarunkowanie zewnętrzne, ład korporacyjny, model 
biznesu, szanse i ryzyko, strategię i alokację zasobów, dokonania oraz prognozy. Szczególnie 

40 W 2014 r. południowoafrykański IRC SA zaaprobował Założenia Koncepcyjne <IR> jako wytyczne dobrych 
praktyk i treści w zakresie sporządzania raportu zintegrowanego. Z kolei własne publikacje oraz kodeks ładu kor-
poracyjnego (obecnie już „King IV”) uznano za bazę koncepcyjną do zdefiniowania, czym jest raport zintegro-
wany. W opinii IRC SA dokumenty te realizują różne cele i należy traktować je jako uzupełniające się.

41 European Commission, Disclosure of Non-financial and Diversity Information by Large Companies and Gro-
ups – Frequently Asked Questions, MEMO/14/301, Brussels, 15 April 2014, p. 8, http://europa.eu/rapid/pressrelease 
_MEMO-14-301_en.htm?locale=en, dostęp 4.04.2017.

42 IIRC, The International <IR> Framework, 2013, § 1A, p. 1.1.
43 Ibidem, § 1A, p. 1.7.
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ważnym komponentem raportu jest model biznesowy ze względu na jego ścisłe powiązanie 
ze strategią podmiotu oraz zasobami wykorzystywanymi w procesie tworzenia wartości. Jed-
nocześnie te trzy składowe (model biznesu, strategia i zasoby/kapitały) stanowią fundament 
koncepcyjny sprawozdania, a jednostka powinna na bieżąco dostosowywać je do warunków 
środowiska zewnętrznego oraz szans i zagrożeń, które ono stwarza44.

W tekście wytycznych <IR> używane jest przede wszystkim pojęciem disclosure, które 
pojawia się aż 31 razy. Wydaje się, że wynika to z dążenia IIRC do jak największej zgodności 
założeń z wydanym przez IASB dokumentem „Praktyczne stanowisko – komentarz zarządu”, 
który również odnosi się do ujawnień. Samo pojęcie narracji wystąpiło w Założeniach <IR> 
trzykrotnie, w tym dwa razy w nawiązaniu do kluczowych wskaźników efektywności (KPI). 
W wytycznych podkreśla się, że „umieszczenie wskaźników KPI jako składnika narracji może 
stanowić skuteczny sposób połączenia informacji ilościowych i jakościowych”45. Ponadto: 
„w celu ukazania powiązań wyników finansowych z efektywnością mogą być stosowane 
– z jednej strony – wskaźniki KPI, które wiążą wskaźniki finansowe z innymi (niefinanso-
wymi) składnikami (np. wskaźnik emisji gazów cieplarnianych w relacji do sprzedaży) lub 
– z drugiej strony – opisy narracyjne, które wyjaśniają finansowe implikacje znaczącego 
wpływu na inne kapitały lub inne związki przyczynowe (np. oczekiwania wzrostu przycho-
dów, wynikające z działań na rzecz zwiększenia kapitału ludzkiego)”46.

Celem narracji w raporcie zintegrowanym jest więc stworzenie ciekawej dla czytelnika 
„opowieści o firmie”, lecz przede wszystkim powiązanie kwestii niefinansowych – niekiedy 
niepoliczalnych lub trudno mierzalnych – z ich finansowymi efektami. Warto podkreślić, 
że wytyczne te są zgodne z generalnymi oczekiwaniami inwestorów, wskazujących, że samo 
opowiadanie historii bez adekwatnych sposobów pomiaru nie przynosi im oczekiwanych 
korzyści wynikających ze sprawozdawczości zintegrowanej47.

7.  Narracja w świetle podstawowych zasad sporządzania 
raportu zintegrowanego

W kontekście opracowania narracji w raporcie zintegrowanym jednostki powinny zwrócić 
szczególną uwagę na wskazane przez IIRC bazowe zasady: logicznego powiązania informacji 
(ang. connectivity of information), istotności (ang. materiality), zwięzłości (ang. conciseness), 
wiarygodności i kompletności (ang. reliability and completeness) oraz spójności i porówny-
walności (ang. consistency and comparability). Przede wszystkim raport, jako źródło wiary-
godnych informacji, powinien przedstawiać ogół istotnych kwestii, zarówno pozytywnych, 

44 Ibidem, § 4C.
45 Ibidem, § 3B, p. 3.8.
46 Ibidem, § 4F, p. 4.32.
47 PwC, Integrated…, op.cit., s. 5.
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jak i negatywnych, w sposób obiektywny i bez istotnych błędów48. Sprawozdanie powinno 
być wyważone (ang. balanced), co oznacza, że nie jest stronnicze w doborze i sposobie przed-
stawienia informacji, a same informacje nie podlegają modyfikacjom w celu zmiany sposobu 
jej odbioru przez użytkownika, w tym: zniekształceniom, wyeksponowaniu, ukrywaniu, 
łączeniu, skompensowaniu etc.

Raport wiarygodny to raport kompletny, musi on zatem zawierać wszystkie istotne infor-
macje, bez względu na fakt, czy są one pozytywne, czy negatywne. IIRC obliguje jednostki 
do logicznego powiązania informacji, oznaczającego łączność pomiędzy: elementami treści, 
perspektywami czasowymi (przeszłością, teraźniejszością i przyszłością), kapitałami, infor-
macjami finansowymi i niefinansowymi oraz informacjami ilościowymi i jakościowymi49. 
Ponadto obowiązkiem firmy jest zachowanie logicznego związku między informacją zarząd-
czą, informacją dla organu nadzoru oraz informacją przekazaną na zewnątrz. W tym aspekcie 
wytyczne podają przykład wskaźników ilościowych, które powinny być spójne ze wskaźni-
kami stosowanymi wewnętrznie przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie.

Zasada logicznego powiązania dotyczy także informacji przekazywanych w raporcie zinte-
growanym oraz w innych komunikatach podmiotu. W tym przypadku mechanizm łączności 
stanowi gwarancję, że wszystkie kanały komunikacji podmiotu są spójne, a w razie dokony-
wania przez użytkownika analiz i ocen dostarczone informacje odczytywane są w połącze-
niu, a nie w oderwaniu od informacji z innych źródeł.

Zgodnie z zasadą istotności raport zintegrowany powinien ujawniać informacje doty-
czące kwestii, wywierających istotny wpływ na zdolność firmy do tworzenia wartości w per-
spektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Założenia koncepcyjne szczegółowo opisują 
proces ustalania istotności na cele sporządzania i prezentacji wszystkich przedstawianych 
zagadnień. Dla uzyskania większej efektywności, mechanizm ustalania istotności powinien 
być zintegrowany z procesami zarządzania jednostką50.

Zarówno Założenia <IR>, jak i brytyjskie wytyczne FRC silnie akcentują aspekt zwięzło-
ści. Sprawozdanie powinno być zwięzłe, prezentując kontekst wystarczający do zrozumie-
nia strategii, zarządzania, wydajności i perspektyw organizacji bez obciążenia nieistotnymi 
informacjami51. Jednostka powinna dążyć do zachowania równowagi między zwięzłością 
a pozostałymi zasadami sporządzania raportu, w szczególności kompletnością i porówny-
walnością. W celu osiągnięcia zwięzłości w sprawozdaniu należy52:
• zastosować proces identyfikacji istotności,
• nadać logiczną strukturę i umieścić odsyłacze, by ograniczyć niepotrzebne powtórzenia,

48 IIRC, The International…, op.cit., §3F, p. 3.39.
49 Ibidem, §3B, p. 3.8.
50 Ibidem, §3D, p. 3.20.
51 Ibidem, §3E, p. 3.36.
52 Ibidem, §3E, p. 3.38.
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• umieścić odwołania do bardziej szczegółowych informacji; danych, które nie podlegają 
częstym zmianom (np. wykazu jednostek zależnych) lub źródeł zewnętrznych (np. zało-
żeń i prognoz przyszłych warunków ekonomicznych na stronach rządowych),

• wyrażać się w jasny sposób, używając – jeśli to możliwe – ograniczonej liczby słów,
• używać przystępnego języka, ograniczając stosowanie terminologii technicznej i żargonu,
• unikać umieszczania obiegowych opinii: stwierdzeń ogólnych i standardowych, które 

nie odpowiadają specyfice danej jednostki.
Ostatnimi kluczowymi cechami treści i formy raportu są spójność i porównywalność. 

Informacje w raporcie zintegrowanym należy prezentować w sposób spójny, bez względu na 
moment prezentacji oraz w sposób pozwalający na porównanie z innymi firmami w zakresie 
zdolności firmy do tworzenia wartości w czasie53. Spójność oznacza, że zasady sprawozdawcze 
są konsekwentnie stosowane w kolejnych okresach, chyba że ich zmiana jest konieczna, aby 
poprawić jakość prezentowanych informacji. Jeżeli podmiot dokonał istotnej zmiany, należy 
wyjaśnić jej przyczynę, co najmniej opisując oraz – jeśli jest to możliwe i istotne – określając 
ilościowo (kwantyfikując) jej wpływ.

Jeśli chodzi o porównywalność, to z uwagi na indywidualny sposób kreowania wartości 
zintegrowane raporty poszczególnych jednostek mogą się różnić w zakresie szczegółowych 
informacji. Z tego względu zastosowanie elementów treści zalecanych przez Założenia <IR> 
pomaga zapewnić odpowiedni poziom porównywalności między podmiotami. Wytyczne 
proponują kilka rozwiązań wspierających porównywalność, w tym korzystanie z danych 
odniesienia (benchmarków), np. regionalnych lub branżowych, szersze korzystanie ze wskaź-
ników czy też raportowanie mierników ilościowych stosowanych powszechnie przez inne 
organizacje o podobnym charakterze działania, w szczególności, gdy istnieją znormalizo-
wane definicje określone przez niezależne gremia54.

8.  Oczekiwania inwestorów w zakresie  
raportowania narracyjnego

Jak wynika z rozważań zawartych w poprzednim punkcie, Założenia <IR> skupiają się 
przede wszystkim na obiektywnych cechach sprawozdania zintegrowanego oraz tych zasa-
dach jego sporządzenia, które zapewnią użytkownikowi wiarygodny i neutralny kontekst 
odczytu informacji finansowych. Wytyczne wskazują, że raport zintegrowany powinien 
prezentować całościowy ogląd (ang. holistic picture)55 kombinacji, wzajemnych powiązań 

53 Ibidem, §3G, p. 3.54.
54 Ibidem, §3G, p. 3.56–3.57.
55 Ibidem, §3B, p. 3.6.
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i zależności między elementami wpływającymi na zdolność firmy do tworzenia wartości 
w czasie, a głównym odbiorcą informacji prezentowanych w sprawozdaniu integrowanym 
jest inwestor56.

Jakie zatem oczekiwania w odniesieniu do narracji mają główni odbiorcy informacji 
przekazywanych w raportach rocznych? Najnowszej odpowiedzi na to pytanie dostarczają 
badania prowadzone przez Financial Reporting Lab – forum współpracy ze środowiskiem 
przedsiębiorstw i inwestorów, powołane w 2011 r. przez FRC, którego celem jest wypraco-
wanie pragmatycznych rozwiązań w zakresie obecnych potrzeb sprawozdawczych. Wyniki 
badań opublikowano w dwóch dokumentach: „Towards Clear and Concise Reporting” (2014 r.) 
oraz „Business Model Reporting” (2016 r.), a ich lektura powinna być pouczająca nie tylko dla 
brytyjskich przedsiębiorstw. Pierwszy z nich formułuje zalecenia kluczowych działań, jakie 
powinien podjąć raportujący podmiot, by trafić do inwestorów z właściwym przekazem57:
• trafnie dobierać kanały komunikacji – w tym sposób ukierunkowania raportów – tak, 

by najlepiej odpowiadały one potrzebom użytkowników, a także rozważyć przekazywa-
nie udziałowcom oddzielnych raportów strategicznych,

• przemyśleć zawartość raportu – szczególnie w odniesieniu do prezentacji działań firmy 
w miejsce samych procesów, usunąć dane niepodlegające zmianom (jak np. szczegó-
łowe biografie osób zarządzających), „szyć na miarę” – dopasowywać zakres informacji 
i stopień ich szczegółowości, również tych o społecznej odpowiedzialności (CSR), gdyż 
powinny one korelować ze strategią i modelem biznesu,

• przemyśleć kwestię istotności, w tym: zweryfikować elementy nieistotne lub nieprzydatne, 
usunąć obecnie niewymagane, polepszyć jakość ujawnień w zakresie polityki rachunko-
wości oraz usunąć noty zawierające dane nieistotne,

• rozważyć układ sprawozdania, w tym skuteczność komunikatów kadry (np. listu prezesa 
zarządu czy członków rady nadzorczej), efektywnie wykorzystywać strukturę raportu, 
używać oznaczeń i odsyłaczy, pozwolić tabelom „mówić za siebie”, usuwając np. niepo-
trzebne opisy, które dublują prezentowane dane.
Jeszcze bardziej interesujące wnioski płyną z drugiego dokumentu, dotyczącego preferencji 

inwestorów w sposobie raportowania modelu biznesowego. Z punktu widzenia dawców kapitału 
właściwy opis modelu w raporcie rocznym jest podstawą zrozumienia pozostałych informacji 
finansowych i niefinansowych oraz zapewnia odpowiednią perspektywę do oceny działań firmy. 
Dlatego najwłaściwszym miejscem prezentacji modelu jest początek raportu, a nawet jego pierw-
sza sekcja58. Większość inwestorów oczekuje, że charakterystyka modelu biznesowego ukaże59:

56 Ibidem, §1C, p. 1.7. Warto nadmienić, iż w pierwotna koncepcja raportu zintegrowanego miała stanowić 
ulepszenie funkcjonującej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i jako taka adresowana była do szero-
kiego kręgu interesariuszy. Jednak w toku prac konsultacyjnych, prowadzonych w latach 2011–2013, nastąpiło 
przedefiniowanie celu sprawozdania i jego głównych użytkowników.

57 FRC, Lab Project Report: Toward Clear & Concise Reporting, London, August 2014, s. 5–9.
58 FRC, Lab Project Report: Business Model Reporting, London, October 2016, s. 21.
59 Ibidem, s. 20.
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• zasadniczą działalność przedsiębiorstwa i jego miejsce w łańcuchu wartości,
• strukturę prawną firmy, główne działy i ich wkład w działalność,
• kluczowe rynki i segmenty rynku,
• przewagę konkurencyjną,
• najważniejsze dane wejściowe (aktywa i pasywa, relacje i zasoby) oraz sposób ich utrzy-

mania/udoskonalenia,
• kluczowe źródła przychodów i zysków,
• wartość tworzoną dla innych interesariuszy, która wspiera generowanie wartości eko-

nomicznej,
• statystyki wskazujące na względną ważność raportowanych elementów.

Wielu inwestorów zainteresowanych jest także danymi o bezpośrednich zagrożeniach 
działalności oraz o udziale w rynku. Z kolei stosunkowo niewielu chciałoby otrzymać infor-
macje na temat: kultury i wartości jednostki, analizy SWOT, planów inwestycyjnych, ewo-
lucji modelu biznesowego, przepływów pieniężnych, aktywów i kapitałów przypisanych do 
działalności, a także wskaźników rentowności, takich jak ROE, ROCE, lub ROA60.

Większość inwestorów uważa, że informacje o modelu biznesowym najlepiej jest prze-
kazywać za pomocą kombinacji narracji oraz infografik, tabel i wykresów. Taka wizualna 
ilustracja pomaga czytelnikowi przyswoić informacje poprzez rozbicie obszernego tekstu, 
przez co raport może bardziej skutecznie i efektywnie przekazywać informacje. Inwestorzy 
zauważają również, że skuteczna infografika podsumowująca model biznesowy to taka, którą 
można łatwo przywołać, czytając inne obszary sprawozdania rocznego61.

Znaczna część inwestorów dostrzega jednak, że w wielu podmiotach sposób ujawnie-
nia modeli biznesowych sugeruje opracowywanie ich przez zewnętrznych konsultantów lub 
zespoły ds. relacji inwestorskich. Wskazują na to marketingowy język i tekst sygnalizujący 
wysokie ambicje i aspiracje jego autorów, co wręcz zniechęca do dalszej lektury. Inwestorzy 
zwracają uwagę, że w takim wypadku ujawnienia są mniej spójne i nie łączą się właściwie 
z innymi aspektami sprawozdania rocznego. Deklarują, że jako główni użytkownicy wole-
liby spójną i jasną, fabularną narrację, zdecydowanie preferując ujawnienia pisane prostym, 
klarownym, zwięzłym i rzeczowym językiem. Ponadto, ich zdaniem, ujawnienia byłyby bar-
dziej wnikliwe, gdyby w projekt zaangażowany był sam prezes zarządu, ponosząc jednocze-
śnie ogólną odpowiedzialność za jego opracowanie62.

Warto w tym miejscu dodać, że w ramach przeglądu raportów spółek za lata 2015–2016, 
brytyjski FRC określił 7 charakterystycznych cech dobrej sprawozdawczości korporacyjnej. 
Na pierwszym miejscu wskazano „jedną opowieść” (ang. a single story) oznaczającą, że nar-
racja początkowa (otwierająca raport) jest zgodna z informacjami rachunkowymi, umiesz-
czonymi w jego części końcowej, a istotne kwestie ujęte w sprawozdaniu finansowym zostały 

60 Ibidem.
61 Ibidem, s. 21.
62 Ibidem, s. 8.
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wyjaśnione w raportach narracyjnych, dzięki czemu dane nie ukrywają żadnych niespodzia-
nek63. W ten sposób przedsiębiorstwa wypełniają założenia FRC, według których opowiadana 
w raporcie „historia” firmy, a szerzej – sprawozdanie roczne jako całość – ma być komuni-
kowana odbiorcy skutecznie, w sposób rzetelny, zrównoważony i zrozumiały64.

Opinie kapitałodawców przekazane w ramach Financial Reporting Lab oraz omówione 
wytyczne FRC i IIRC wydają się być spójnym i właściwym źródłem inspiracji dla raportu-
jących podmiotów. Niewątpliwie kluczowy z punktu widzenia narracji jest cel działania 
firmy, który „ustawia scenę” i w rezultacie steruje opowieścią o firmie w całym sprawoz-
daniu rocznym. To cel stanowi podstawę modelu biznesu i kreowania wartości, wytycza 
kierunek strategii firmy w zakresie angażowania interesariuszy oraz odzwierciedla kulturę 
i wartości, które firma deklaruje65. O takim właśnie celu – dzięki zastosowaniu narracji 
i storytellingu – co roku opowiada jedna z najbardziej zrównoważonych firm na świecie 
– Novo Nordisk.

9.  Prekursor raportowania niefinansowego i zintegrowanego 
– Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk66 opublikował swoje sprawozdanie zintegrowane dopiero jako trzeci pod-
miot na świecie, jednak to właśnie duński producent insuliny uznawany jest powszechnie 
za najważniejszego pioniera tego rodzaju raportowania. Pod względem wypracowywa-
nych obrotów Novo Nordisk jest dwunastą co do wielkości firmą w Danii, pod względem 
zyskowności – drugą67. Obecny kształt spółce nadało połączenie w 1989 r. dwóch konku-
rencyjnych firm: założonego w 1923 r. Nordisk Insulinlaboratorium oraz powstałego dwa 
lata później, konkurencyjnego Novo Terapeutisk Laboratorium. Od początku działalno-
ści obydwa podmioty skupiały się na produkcji odkrytej w 1922 r. insuliny, stanowiącej 
przełom w leczeniu chorych na cukrzycę. W ostatnich latach Novo Nordisk sukcesywnie 
buduje swoją pozycję także w terapii chorych na hemofilię, leczeniu hormonem wzrostu 
i hormonalnej terapii zastępczej. Firma zatrudnia 42,4 tys. pracowników w 77 państwach, 
a z jej produktów korzysta blisko 28 mln pacjentów na całym świecie. Na koniec 2016 r. 

63 FRC, Annual Review of Corporate Annual Reporting 2015/2016, London, October 2016, s. 2, http://frc.org.
uk/getattachment/4033d078-55b7-415d-922a-e25ea0070376/Annual-Review-of-Corporate-reporting-2015–16- 
FINAL.pdf, dostęp 14.11.2017.

64 Ibidem, s. 6, patrz też: FRC, Guidance…, op.cit., s. 8, p. 3.5.
65 Deloitte, Annual…, op.cit., s. 6.
66 Autorka analizowała już spółkę Novo Nordisk w swojej pracy doktorskiej, jednak tam sprawozdania zinte-

growane oceniane były pod kątem spełniania przez nie wymogów Założeń Koncepcyjnych <IR>, a nie sposobu 
prowadzenia narracji. Autorce są jednak dobrze znane raporty Novo Nordisk z lat 2010–2015. W niniejszej publi-
kacji, poza inną tematyką, badanie oparte jest na najnowszym sprawozdaniu spółki za 2016 r., które – ze wzglę-
dów czasowych – również nie stanowiło wcześniej przedmiotu badania.

67 Ch. A. Mallin, Corporate Governance, 5th ed., Oxford University Press, Oxford 2016, s. 161.
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grupa kapitałowa Novo Nordisk wypracowała 37,9 mld DKK zysku netto, a  jej kapitały 
własne wyniosły 45,3 mld DKK68.

Głównym akcjonariuszem Novo Nordisk jest Novo Nordisk Foundation, organizacja 
non profit, której statutowym celem jest utrzymanie stabilnej podstawy działań operacyjnych 
grupy kapitałowej Novo oraz wspieranie działań naukowych, społecznych i humanitarnych. 
Za pośrednictwem specjalnej spółki z o.o. Novo A/S, Fundacja jest wyłącznym posiadaczem 
akcji serii A o wartości nominalnej 107,48 mln DKK, które – przy 27-procentowym udziale 
w kapitale Novo Nordisk – uprawniają ją do 75% głosów. Akcje serii B o wartości nominalnej 
512,5 mln DKK są przedmiotem obrotu na giełdzie Nasdaq Copenhagen oraz na NYSE jako 
American Depository Receipts (ADRs)69. Ten charakterystyczny, dwuklasowy model władz-
twa korporacyjnego z jednej strony zabezpiecza Novo Nordisk przed możliwością wrogiego 
przejęcia, z drugiej natomiast uzasadnia podejmowanie odpowiedzialnych praktyk społecz-
nych i środowiskowych, stanowiących integralną część działalności firmy od momentu jej 
powstania70. Przedsiębiorstwa posiadające podobną, dwuklasową strukturę nadzoru korpo-
racyjnego, określane są jako jednostki sterowane misją (ang. mission controlled companies)71.

Novo Nordisk jest niewątpliwym pionierem sprawozdawczości niefinansowej. W 1994 r., 
jako pierwsza firma w Danii i jedna z pierwszych na świecie, opublikowała oddzielny (poje-
dynczy) raport dotyczący środowiska (ang. environmental report), zajmując wkrótce wio-
dącą pozycję w dziedzinie raportowania zrównoważonego rozwoju72. W tym samym czasie 
firma zaadaptowała koncepcję Triple Bottom Line, TBL („potrójną linię wyników” finanso-
wych, społecznych i środowiskowych) i wdrożyła ją do swojej struktury organizacyjnej. Jak 
twierdzi prezes Novo Nordisk, TBL zabezpiecza działalność operacyjną firmy, gdyż obliguje 
wszystkich pracowników nie tylko do myślenia w kategoriach finansowych, ale również do 
postępowania w sposób odpowiedzialny ekologicznie i społecznie73. Przykładowo: każdy 
zatrudniony zobowiązany jest spędzić co najmniej jeden dzień rocznie z diabetykiem lub 
z inną osobą mającą styczność z cukrzycą (opiekunem chorego lub pracownikiem służby 
zdrowia), a następnie zaproponować ulepszenia w działalności firmy74.

Pierwszy raport zintegrowany Novo Nordisk opublikowano w 2004 r. W ciągu kolejnych 
5 lat firma wypracowywała zintegrowane podejście do sprawozdawczości, mające na celu 
pomiar dokonań społecznych, środowiskowych i finansowych w ramach jednego kom-
pleksowego dokumentu. Jednocześnie podjęto próbę zastosowania wytycznych z ustawy 

68 Novo Nordisk, Novo Nordisk Backgrounder, August 2017, https://www.novonordisk.com/content/dam/
Denmark/HQ/aboutus/documents/novo-nordisk-backgrounder.pdf, dostęp 2.11.2017.

69 Novo Nordisk, Annual Report 2016, s. 4–5.
70 D. Brown, J. S. Knudsen, Managing Corporate Responsibility Globally and Locally: Lessons from a CR Leader, 

„Business and Politics” 2012, vol. 14, no. 3, s. 15.
71 M. Peterson, Sustainable Enterprise: A Macromarketing Approach, Sage, Thousand Oaks, California 2012, 

s. 475.
72 Ibidem, s. 153.
73 M. Gunther, Novo Nordisk. Top Company Spotlight, „Corporate Knights Magazine” 2012, vol. 10, no. 4, s. 36.
74 Ph. Mirvis, B. Googins, The Best of the Good, „Harvard Business Review” 2004, vol. 82, no. 12, s. 20.
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Sarbanes-Oxley75 do wszystkich aspektów sporządzanej sprawozdawczości. W ciągu kilku 
kolejnych cykli raportowania Novo Nordisk wdrożył ustawowe wymogi SOX dotyczące spra-
wozdawczości finansowej również w odniesieniu do publikowanej sprawozdawczości poza-
finansowej. Proces adaptowania jednolitych zasad dla metryk niefinansowych objął nawet 
takie aspekty na poziomie operacyjnym, jak wypełnianie formularzy, archiwizowanie, doku-
mentowanie czy używanie szablonów sprawozdawczych76.

Doświadczenia Novo Nordisk w zakresie sprawozdawczości korporacyjnej stały się jedną 
z inspiracji dla koncepcji „jednego raportu” R. G. Ecclesa oraz późniejszego formułowania 
przez IIRC globalnych ram sprawozdawczości zintegrowanej. Suzanne Stormer, Wicepre-
zes ds. Zrównoważonego Rozwoju, która odpowiada za proces integracji sprawozdawczo-
ści, uczestniczy w pracach IIRC jako członek IIRC Council, a ponadto reprezentuje Novo 
Nordisk w inicjatywie UN Global Compact. Jako firma z wartościami, Novo Nordisk jest 
powszechnie znana i doceniana: w 2012 r. zwyciężyła w rankingu 100 najbardziej zrówno-
ważonych przedsiębiorstw na świecie, publikowanym corocznie przez kanadyjski magazyn 
„Corporate Knights”77, w tym samym roku otrzymała także srebrny medal od RobecoSAM, 
międzynarodowej firmy wyspecjalizowanej w zrównoważonych inwestycjach78. Z kolei były 
prezes Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen dwa razy z rzędu (w 2015 i 2016 r.) został zwy-
cięzcą w rankingu 100 najlepszych prezesów firm światowych (The Best-Performing CEO’s 
in the World), publikowanym corocznie przez Harvard Business Review79. W udzielanych 
wywiadach podkreślał on wielokrotnie, że głębokie zaangażowanie Novo Nordisk w kwestie 
społeczne i środowiskowe ukierunkowane jest na strategiczne budowanie długoterminowej 
pozycji spółki. Zdaniem Sørensena „Społeczna odpowiedzialność biznesu to nic innego, jak 
maksymalizacja wartości firmy w długim okresie. (…) W dłuższej perspektywie, kwestie 
społeczne i środowiskowe przekształcają się w kwestie finansowe”80.

10. Narracja i storytelling w raportach Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk od wielu lat z powodzeniem stosuje techniki narracji i storytellingu 
w publikowanych sprawozdaniach. Jak deklaruje firma: „od tradycyjnej sprawozdawczości 

75 Jako jedna z pierwszych firm spoza USA notowanych na NYSE, Novo Nordisk spełnił wymogi Sarbanes-
-Oxley już w 2005 r., na rok przed ostatecznym terminem zastosowania ustawy.

76 C. Dey, J. Burns, Integrated Reporting at Novo Nordisk A/S, w: Accounting for Sustainability, Practical Insi-
ghts, red. A. Hopwood, J. Unerman, J. Fries, Earthscan, London, New York 2010, s. 224–225.

77 http://www.corporateknights.com/magazines/2013-global-100-issue/2012-global-100-results-13272443/, 
dostęp 20.09.2015.

78 Obok zrównoważonego zarządzania aktywami, RobecoSAM obsługuje również fundusze private equity oraz 
tworzy własne indeksy. W 1999 r. wraz z Dow Jones Indexes, RobecoSAM stworzyło amerykański indeks spółek 
odpowiedzialnych społecznie – Dow Jones Sustainability Index (DJSI). 

79 A. Ignatius, The Best-Performing CEO’s in the World 2015, „Harvard Business Review” 2015, vol. 93, no. 11, 
s. 51; The Best-Performing CEO’s in the World, „Harvard Business Review” 2016, vol. 94, no. 11, s. 44.

80 Ibidem, s. 50.
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korporacyjnej po opowieść o zrównoważonym rozwoju (sustainability storytelling), poprzez 
biznesowe przykłady tworzenia wspólnej wartości, aż po globalne założenia rankingowe, sta-
ramy się zapewnić kompletny obraz tego, w jaki sposób kierujemy zmianami, aby pokonać 
cukrzycę i inne poważne choroby przewlekłe”81.

Przytoczony wyżej cytat jasno ukazuje rolę, jaką odgrywa narracja w sprawozdaniach Novo 
Nordisk. Spółka, która od ponad dwóch dekad równolegle z celami finansowymi realizuje 
cele zrównoważonego rozwoju, pragnie dotrzeć ze swoim przekazem do szerokiego odbiorcy. 
Warto zaznaczyć, że w tym przypadku jest nim nie tylko inwestor, lecz także w znacznej mie-
rze obecny i potencjalny klient (pacjent), dla którego produkty firmy mają szczególne zna-
czenie, gdyż co najmniej normalizują, a niejednokrotnie ratują jego zdrowie i życie.

W związku z tym kwestią, która wybija się na plan pierwszy w raportach Novo Nordisk 
na tle innych tego typu sprawozdań, jest sposób prowadzenia opowieści o firmie z aktyw-
nym udziałem interesariuszy zewnętrznych. Proces ich wdrażania w tok raportowania roz-
poczęto już w 2002 r., a w ciągu minionych 15 lat na łamach swoich sprawozdań rocznych 
spółka wielokrotnie udzieliła głosu nie tylko najbardziej zaangażowanym partnerom, lecz 
także zagorzałym krytykom. Zewnętrzni interesariusze lub eksperci komentowali m.in. takie 
kontrowersyjne kwestie, jak dostęp do leków w najbiedniejszych krajach świata, problem oty-
łości czy wpływ hormonów na zdrowie, a zatem zagadnienia kluczowe z punktu widzenia spe-
cyfiki działania firmy. Chociaż przekaz całego publikowanego raportu pozostaje oczywiście 
ostatecznie pod nadzorem spółki, zarząd nie unika poruszania tematów trudnych, ukazywa-
nia dylematów, wątpliwości czy kontrowersji82. Z tego właśnie względu niefinansowe raporty 
Novo Nordisk uznawane są przez badaczy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za 
„inspirujący i wyrafinowany przykład tego, w jaki sposób firma radzi sobie z wyzwaniami 
raportowania CSR, zbliżając go do dwukierunkowego, symetrycznego modelu komunika-
cji83, wyznaczonego w strategii zaangażowania interesariuszy”84.

Gdy patrzy się od strony technicznej, raporty zintegrowane Novo Nordisk przyciągają 
jasnym i klarownym przekazem, zrozumiałym dla przeciętnego użytkownika. Sprawozdania 
są raczej zwięzłe85, bardzo spójne i porównywalne86. Tradycyjnie w każdym raporcie firmy 

81 https://www.novonordisk.com/sustainability/performance.html, dostęp 13.11.2017.
82 M. Morsing, M. Schultz, Corporate…, op.cit., s. 335.
83 Według klasycznej teorii public relations autorstwa J. E. Gruniga i T. Hunta, sformułowanej w latach 80., jed-

nostki gospodarcze wybierają różne modele komunikacji działań CSR. Najpopularniejszą strategią jest komuni-
kacja jednokierunkowa (informowanie interesariuszy w formie reklamy, sprawozdania, oświadczenia etc.), która 
w skrajnym przypadku może nawet przyjąć charakter propagandy. Przeciwieństwem modelu komunikacji jedno-
kierunkowej jest komunikacja dwukierunkowa, przy czym ma ona dwie odmiany: dwukierunkową komunikację 
asymetryczną oraz – najbardziej dojrzałą formę – dwukierunkową komunikację symetryczną. Por. np. A. The-
aker, The Public Relations Handbook, 2nd ed., Taylor & Francis Group, Routledge 2004, s. 12.

84 M. Morsing, M. Schultz, Corporate…, op.cit., s. 332.
85 W latach 2010–2015 sprawozdania liczyły zawsze 116 stron, w ostatnim raporcie za 2016 r. poszerzono część 

dotyczącą ryzyka o dodatkowe dwie strony, zatem obecnie liczy on 118 stron.
86 Jest to możliwe dzięki zachowaniu tej samej struktury raportów (od 2010 r.), a nawet tego samego podziału 

na sekcje (od 2012 r.). 
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punktem wyjścia jest model biznesu, składający się z 4 działalności (insulina, leczenie oty-
łości, hormon wzrostu oraz hormonalna terapia zastępcza), wokół którego zbudowano stra-
tegię i model tworzenia wartości. Dalsza część narracji wynika wprost z modelu i obejmuje 
kolejno sekcje:
• „Osiągnięcia i wyniki”, w tym listy prezesa zarządu i przewodniczącego rady nadzor-

czej, przegląd najważniejszych danych finansowych i niefinansowych za poprzedni rok 
oraz projekcje na rok kolejny,

• „Nasz biznes”, zawierającą opis przyjętej strategii, przegląd opracowywanych produktów 
wraz ze wskazaniem ich fazy badawczej, trendy rynkowe w odniesieniu do segmentów 
działalności, elementy zarządzania aspektami społecznymi, środowiskowymi i zrówno-
ważonego rozwoju, opis sposobów zarządzania ryzykiem,

• „Zarządzanie, przywództwo i udziały”, omawiającą kwestie akcjonariatu i struktury 
kapitałowej, ład korporacyjny, politykę wynagradzania, składy organów spółki,

• „Sprawozdania finansowe, społeczne i środowiskowe”, prezentującą skonsolidowane 
sprawozdania finansowe, społeczne i środowiskowe, sprawozdanie finansowej jednostki 
dominującej (Novo Nordisk A/S), sprawozdanie zarządu oraz raporty biegłego rewidenta 
dotyczące audytu sprawozdań finansowych oraz weryfikacji sprawozdawczości społecz-
nej i środowiskowej,

• „Informacja dodatkowa”, podającą spis oferowanych rynkowo produktów gotowych, 
kalendarz finansowy na kolejny rok oraz odnośniki do informacji prasowych i aktyw-
ności w mediach społecznościowych.
Biorąc pod uwagę elementy narracyjne, można powiedzieć, że główna opowieść o Novo 

Nordisk rozgrywa się w pierwszych dwóch sekcjach. Raport otwierają interesariusze wewnętrzni 
– prezes zarządu i przewodniczący rady nadzorczej87, którzy komentują sytuację z ostatniego 
roku oraz odnoszą się do planów na przyszłość. Treść listów uzupełnia opis firmy oraz prze-
gląd jej dokonań finansowych i pozafinansowych (badawczo-rozwojowych, społecznych 
i środowiskowych).

Kolejną sekcję rozpoczyna opis realizowanej strategii oraz prowadzonego od wielu lat kom-
pleksowego systemu zarządzania firmą – The Novo Nordisk Way, uzupełnione następnie 
charakterystyką opracowywanych produktów i trendami rynkowymi. Co ważne, wszyst-
kie te elementy odwołują się wprost do czterech działalności z modelu biznesowego, mamy 
zatem do czynienia z praktyczną realizacją zasady logicznego powiązania informacji. Od 
wielu lat wyróżnikiem sekcji „Nasz biznes” jest też równoległe pojawienie się wielu narra-
torów: interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. W raporcie za 2016 r. interesariuszy 
zewnętrznych reprezentują: cierpiący na otyłość Kanadyjczyk Marty Ewokson, przewodni-
czący Canadian Obesity Network Public Engagement Committee oraz Amerykanin Chris 

87 W odróżnieniu od lat poprzednich, ze względu na zakończenie sprawowania funkcji przez L. R. Sørensena, 
w raporcie za 2016 r. znalazły się trzy listy: przewodniczącego rady nadzorczej, ustępującego prezesa zarządu oraz 
nowo powołanego prezesa zarządu.
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Bombardier, pasjonat wspinaczki górskiej i aktywny głos środowiska chorych na hemofilię. 
Występują oni w roli narratorów dwustronicowych artykułów, zatytułowanych „Living with 
the stygma of obesity” oraz „Changing haemophilia”. Teksty ukazują specyfikę tych dwóch 
chorób przewlekłych oraz problemy, z jakimi borykają się dotknięci nimi pacjenci. Ponadto 
w roli narratorów pojawiają się także pracownicy służby zdrowia: dr Leslie Corla z Mexico 
City, minister zdrowia Meksyku, dr Armando Ahued oraz Ninna Thomsen, naczelny lekarz 
Kopenhagi. W artykule „Changing diabetes – one city at a time” odnoszą się oni do programu 
międzynarodowej prewencji cukrzycy w miastach, „Cities Changing Diabetes” – inicjatywy, 
którą Novo Nordisk wraz z siecią partnerów rozwija od 2014 r.

Przedstawione historie konkretnych, niezależnych od firmy osób: pacjentów, lekarzy, 
opiekunów, w określonych, nieraz trudnych życiowo sytuacjach, nadają kontekst dalszej opo-
wieści o firmie odpowiadającej na wzywania rynkowe oraz realizującej konkretne cele finan-
sowe. Na tym etapie prowadzenie narracji przejmują interesariusze wewnętrzni. W raporcie 
za 2016 r. są to członkowie zarządu Novo Nordisk, odpowiedzialni kolejno za produkcję pro-
tein i peptydów, rynek amerykański, operacje międzynarodowe i finanse. Na tym kończy 
się sekcja „Nasz biznes”, po czym rozpoczyna się część poświęcona kwestiom akcjonariatu, 
struktury kapitałowej i ładu korporacyjnego, a po niej następują sprawozdania finansowe 
i niefinansowe z notami oraz raportami z audytów i weryfikacji.

Analizując sprawozdania Novo Nordisk przez pryzmat zaleceń FRC dotyczących „jednej 
opowieści” należy stwierdzić, że prowadzona narracja jest przejrzysta, klarowna i spójna, opo-
wieść o firmie otwierająca raport jest zgodna z informacjami finansowymi zamieszczonymi 
w części końcowej, a wszystkie istotne kwestie ujęte w sprawozdaniu finansowym są właściwie 
wyjaśnione. Z kolei odwołując się do wspomnianych wcześniej badań D. A. Jameson, należy 
wskazać, że w ramach „opowiadania historii” spółka również wykorzystuje wielogłosowość 
i nieliniową strukturę tekstu. Mimo to cała fabuła corocznie publikowanych raportów, czy-
tana od początku do końca, ukazuje spójny obraz firmy, która – opierając się na wypraco-
wanych przez dekady wartościach etycznych i stylu zarządzania (The Novo Nordisk Way), 
niosąc pomoc pacjentom cierpiącym na przewlekłe schorzenia cywilizacyjne – konsekwent-
nie realizuje długofalową strategię zrównoważonego wzrostu wartości dla właściciela. Efek-
tywne wykorzystanie technik storytellingu pozwala na budowę bliskich relacji z odbiorcą 
przez odwołanie się do sfery jego uczuć i emocji, co jest szczególnie odczuwalne przy lekturze 
osobistych wyznań pacjentów88. Oczywisty jest fakt, że w ten sposób duńska spółka legitymi-
zuje swoje działania wśród szerokiej grupy odbiorców, zdobywa uznanie i nieustannie buduje 
reputację prawdziwie odpowiedzialnego podmiotu. Jednocześnie jednak od wielu lat raporty 
Novo Nordisk pełnią również funkcję edukacyjną, alarmując o lawinowym wzroście zacho-
rowalności na choroby przewlekłe i podejmując temat przeciwdziałania tej tendencji.

88 Dla autorki niniejszego tekstu takim momentem był fragment wypowiedzi Ch. Bombardiera: „Celem lecze-
nia nie jest po prostu dodanie lat do życia osoby chorej na hemofilię, ale dodanie życia do tych lat”. Por. Novo 
Nordisk, Annual Report 2016, s. 30.
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W zakresie elementów wizualnych podkreślić należy niezwykle atrakcyjną szatę graficzną 
publikowanych dokumentów, przejrzyste i czytelne infografiki oraz efektowne zdjęcia. Opo-
wiadając w raporcie swoją całościową historię, Novo Nordisk znakomicie realizuje wszystkie 
zasady przewodnie sporządzania i prezentacji raportu zdefiniowane przez IIRC. Rok w rok 
raporty Novo Nordisk stanowią przemyślany, zwarty, zrozumiały i czytelny komunikat, ukazu-
jący żywy obraz wysoce wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa, spójnie i konsekwentnie reali-
zującego obraną strategię. Jako potwierdzenie tego wniosku służyć mogą wyniki corocznego, 
globalnego konkursu Corporate Responsibility Reporting Awards (CRRA), organizowanego 
od 2007 r. przez internetowy serwis sprawozdawczości niefinansowej Corporate Register89. 
Obecnie w bazie CorporateRegister.com znajduje się ponad 85 tys. sprawozdań, sporządzo-
nych przez blisko 14 tys. podmiotów, a liczba użytkowników serwisu we wrześniu 2016 r. 
przekroczyła 46 tys. osób90. Z wyjątkiem 2011 r., sprawozdania Novo Nordisk zwyciężyły do 
tej pory we wszystkich konkursach CRRA w kategorii raportów zintegrowanych91. Oznacza 
to, że w latach 2007–2017 firma zdobyła 9 z 10 nagród w tej kategorii. Ponadto raporty duń-
skiej spółki zwyciężały w wielu innych rankingach, a sprawozdanie za 2015 r. jest jednym 
z 6 wzorcowych raportów IIRC (ang. benchmarked reports) umieszczonych w internetowej 
bazie <IR> Examples Database, dostępnej na stronie http://examples.integratedreporting.org.

11. Podsumowanie

Jedną z konsekwencji dynamicznych zmian ekonomicznej rzeczywistości drugiej dekady 
XXI w. stało się powszechne dążenie do szerokiego, przyszłościowego i strategicznego opisu 
działalności podmiotów gospodarczych. Tradycyjne sprawozdanie finansowe przestało użyt-
kownikom wystarczać, a na świecie pojawiły się nowe trendy w raportowaniu – sprawozdanie 
strategiczne i zintegrowane. Obydwa typy sprawozdań przywiązują dużą wagę do elementów 
opisowych: narracji i opowieści, które mają na celu ukazać zagadnienia niefinansowe, niejed-
nokrotnie niepoliczalne lub trudno mierzalne, oraz powiązać je z rezultatami finansowymi. 
Chociaż z punktu widzenia raportującej jednostki narracja wykorzystywana jest często jako 
narzędzie poprawy lub ocieplenia wizerunku, budowy zaufania do marki czy legitymizacji 
działania, od strony użytkownika ma ona przede wszystkim konkretny wymiar finansowy, 

89 Głosowanie otwarte jest dla wszystkich, którzy zarejestrują się jako użytkownicy serwisu Corporate Regi-
ster, przy czym pracownicy firm uczestniczących w konkursie nie mogą zagłosować na raport macierzystego pod-
miotu. Specjalna procedura weryfikacji oddanych głosów (m.in. poprzez identyfikację numeru IP) zabezpiecza 
wyniki przed manipulacją i nadużyciem.

90 http://www.corporateregister.com/crra/help/crraabout.html, dostęp 8.05.2017.
91 Corporate Register definiuje raport zintegrowany jako pojedynczy dokument, w którym jednostka łączy 

aspekty niefinansowe ze swoim raportem rocznym i sprawozdaniem finansowym. Najlepsze z tych sprawozdań 
wzajemnie integrują zagadnienia finansowe i niefinansowe. Tym samym nie uznaje się za sprawozdanie zinte-
growane takiego raportu, który zawiera jedynie dane niefinansowe. Por.: http://www.corporateregister.com/crra/
help/crrahelp.html, dostęp 7.08.2017.
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sprowadzający się do lepszych możliwości oceny mechanizmu tworzenia wartości. Aby było 
to możliwe, narracja musi jednak być zintegrowana z danymi finansowymi i tworzyć cało-
ściowy obraz działania firmy.

Przykładem firmy, która od kilkunastu lat efektownie i efektywnie opowiada własną 
historię w raporcie rocznym, jest duński koncern farmaceutyczny Novo Nordisk. Sprawoz-
dania tej spółki bardzo dobrze spełniają wszystkie podstawowe zasady sporządzania i pre-
zentacji sprawozdania zintegrowanego wskazane przez IIRC, a także znakomicie wypełniają 
warunki całościowej opowieści. Wreszcie – stanowią nie tylko interesujące źródło użytecz-
nych danych finansowych i niefinansowych, lecz także inspirujący przykład możliwości 
wykorzystania sprawozdawczości jako formy dialogu z czytelnikiem. Należy jednak pod-
kreślić, że fundamentem podejścia Novo Nordisk do sprawozdawczości są wypracowane 
od dziesięcioleci doskonałe standardy etyczne, które nie pozwalają na zmanipulowanie lub 
zatajenie jakiejkolwiek informacji czy też na budowanie zafałszowanego wizerunku firmy. 
Nie można natomiast wykluczyć, że inne podmioty, szczególnie te, których wyniki nie będą 
konkurencyjne na rynkach finansowych, mogą wykorzystywać narrację podmiotowo jedy-
nie jako narzędzie wykreowania pozytywnego obrazu i zarządzania wrażeniem.

W tej sytuacji niewątpliwym wyzwaniem dla badaczy w najbliższej przyszłości powinno 
być pogłębienie wiedzy na temat narracyjnych wyborów jednostek w sprawozdawczości kor-
poracyjnej oraz konsekwencji tych wyborów w bogatym, złożonym środowisku informacyj-
nym. W badaniach tych warto połączyć elementy dwóch odmiennych podejść: wywodzącego 
się z ekonomii i finansów nurtu badań nad ujawnieniami oraz odwołującego się do nauk spo-
łecznych nurtu badań nad narracją. Ich twórcze połączenie może przybliżyć nas do odpo-
wiedzi na pytania, czym obecnie kierują się przedsiębiorstwa, układając narrację w swoich 
sprawozdaniach, w jaki sposób tworzą opowieści o swojej działalności, eksponując pewne 
elementy, oraz jak cały ten komunikat postrzega i interpretuje użytkownik. A także – na ile 
autentycznie, ciekawie, efektownie i skutecznie opowiedziane historie wpłyną na przyszłość 
ich twórców i odbiorców.
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Storytelling. Role of Narrative in Integrated 
Reports – Novo Nordisk A/S Case Study

Summary

Together with the appearance of new trends in corporate reporting, and in particular with the inte-
grated and strategic reporting, the share of the narrative part is constantly growing. According to the 
Deloitte data, it represents more than 60% of the volume of an annual report of a company in Great 
Britain. The article is aimed at showing the role played by storytelling in an integrated report. The ar-
ticle consists of two sections: theoretical and practical. In the theoretical section, on the basis of litera-
ture studies, the ideas like narration and storytelling are carefully discussed in the context of corporate 
reporting. In the practical section, in-depth analysis is made of the way the narrative is created in Dan-
ish pharmaceutical company Novo Nordisk, a well-known leader of integrated reporting. According 
to the author, it is undoubtedly a challenge for researchers in the nearest future to deepen the knowl-
edge on narrative choices within corporate reporting and their consequences in the rich and complex 
information environment.

Keywords: accounting, narrative, storytelling, integrated report, strategic report, Novo Nordisk
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Propozycja struktury opisu modelu biznesu 
w sprawozdaniu z działalności

Streszczenie

W artykule zaproponowano strukturę opisu modelu biznesu przedsiębiorstwa. Dodatkowo oceniono 
dotychczas ujawniane informacje o modelu biznesu w sprawozdaniu z działalności w podziale na jego 
proponowaną strukturę, na przykładzie przedsiębiorstw sektora paliwowego, notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu wykorzystano analizę zawartości. Indeks ujawnień 
informacji w zakresie elementów modelu biznesu został ustalony na poziomie 61%.

Słowa kluczowe: sprawozdanie z działalności, model biznesu, analiza zawartości
Kody klasyfikacji JEL: M40, M41

1. Wprowadzenie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. 
zobowiązała wybrane podmioty (m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, emitentów papierów war-
tościowych, duże grupy kapitałowe) do ujawniania w sprawozdaniu z działalności zwięzłego 
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opisu modelu biznesu jednostki1. Przyjęcie tej dyrektywy oznaczało konieczność wprowa-
dzenia analogicznego ujawnienia do ustawy o rachunkowości2, począwszy od sprawozdań 
sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 r. lub po tej dacie3. Jednak 
dyrektywa i ustawa o rachunkowości nie sprecyzowały struktury tego opisu.

Celem artykułu jest:
• przedstawienie propozycji struktury opisu modelu biznesu w oświadczeniu na temat 

informacji niefinansowych (wyodrębnionej części sprawozdania z działalności),
• ocena dotychczas ujawnianych w sprawozdaniu z działalności informacji o modelu biz-

nesu według proponowanej struktury.
W celu oceny ujawnianych w sprawozdaniu z działalności informacji o modelu biznesu 

wykorzystano metodę analizy zawartości. Dotychczas nie były publikowane tak szczegółowe 
wyniki badań dotyczących struktury, jaką powinien posiadać opis modelu biznesu w oświad-
czeniu na temat informacji niefinansowych.

2.  Model biznesu w oświadczeniu na temat 
informacji niefinansowych

Zgodnie z art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości oświadczenie na temat informacji nie-
finansowych (wyodrębniona część sprawozdania z działalności) obejmuje:
• zwięzły opis modelu biznesu jednostki,
• kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki,
• opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pra-

cowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania 
korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk, procedur należytej staranno-
ści i istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki, mogących wywierać nieko-
rzystny wpływ na wymienione zagadnienia.
Mając na uwadze powyższe zapisy ustawy o rachunkowości można przyjąć, że model 

biznesu odgrywa istotną rolę w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, obok 
zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw czło-
wieka i przeciwdziałania korupcji, co zostało zilustrowane na rysunku 1.

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrek-
tywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodno-
ści przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.U. UE, 15.11.2014.

2 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2017 r., poz. 61.
3 Dyrektywa ta została transponowana również przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 

2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emiten-
tów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. z 2016 r., poz. 860.
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Rysunek 1. Model biznesu w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych

Model
biznesu

Społeczeństwo
i pracownicy 

Przeciwdziałanie
korupcji

Prawa człowieka

Środowisko
naturalne

Źródło: opracowanie własne.

W przepisach prawnych nie sprecyzowano struktury zwięzłego opisu modelu biznesu, 
w przeciwieństwie do kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania 
praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, co wynika z tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz informacji ujawnianych w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych

Obszar informacji 
niefinansowych

Wykaz ujawnianych informacji

Kwestie 
środowiskowe

Obecny i przewidywalny wpływ działalności jednostki na środowisko oraz, w stosownych 
przypadkach, zdrowie i bezpieczeństwo, wykorzystywanie energii odnawialnej lub 
nieodnawialnej, emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody i zanieczyszczenie powietrza, np.
• informacje o emisji dwutlenku węgla w procesach produkcyjnych i zmianach w tym zakresie 

spowodowanych działaniami na rzecz ochrony środowiska,
• dane o zużyciu i przywracaniu zdatności wody wykorzystywanej w produkcji,
• dane o wtórnym wykorzystaniu surowców i materiałów,
• dane o rekultywacji terenów przemysłowych

Sprawy społeczne 
i pracownicze

Działania podejmowane w celu zapewnienia równouprawnienia płci, wdrożenie podstawowych 
konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), warunki pracy, dialog społeczny, 
poszanowanie praw pracowników do informacji i do wyrażania opinii, poszanowanie praw 
związków zawodowych, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz dialog ze społecznościami lokalnymi 
lub działania podejmowane w celu zapewnienia ochrony i rozwoju tych społeczności, np.
• woluntariat pracowniczy oraz jego wsparcie przez przedsiębiorstwo,
• udział kobiet w personelu przedsiębiorstwa, w tym kadrze zarządzającej,
• struktura wynagrodzeń w podziale na płci,
• warunki do pracy stwarzane osobom niepełnosprawnym lub kobietom wracającym do pracy 

po urodzeniu dzieci

Prawa człowieka oraz 
walka z korupcją 
i łapownictwem

Zapobieganie naruszaniu praw człowieka lub dostępne instrumenty walki z korupcją 
i łapownictwem

Źródło: §7, Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/…/UE zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania 
informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
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Dodatkowo przyjęto, że przy sporządzaniu oświadczenia na temat informacji niefinanso-
wych należy stosować zasadę stosuj lub wyjaśnij (ang. comply or explain), zgodnie z którą jeżeli 
jednostka nie stosuje żadnej polityki odnośnie do przynajmniej jednej z kwestii, w oświad-
czeniu należy podać dokładne wyjaśnienie uzasadniające taką decyzję. Ponadto umożli-
wiono niesporządzanie oświadczenia na temat informacji niefinansowych, jeżeli w terminie 
6 miesięcy od dnia bilansowego zostanie zamieszczone na stronie internetowej jednostki 
odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych4. Warto również zwrócić uwagę, 
że już KSR 9 wskazywał celowość prezentacji, w przypadku niektórych jednostek, wyników 
działalności w poszczególnych sferach rozwoju: ekonomicznej (finansowej), środowiskowej 
(wpływu na środowisko naturalne) i społecznej5.

3.  Propozycja struktury opisu modelu biznesu w oświadczeniu 
na temat informacji niefinansowych

M. Duczkowska-Piasecka et al. definiują model biznesu jako koncepcyjne narzędzie zawie-
rające zestaw elementów, ich relacji z wyznaczonymi celami, stanowiące biznesową logikę 
każdej firmy6. Model biznesu jest newralgicznym elementem raportu zintegrowanego, który 
odgrywa kluczową rolę we właściwym rozumieniu całokształtu przedsiębiorstwa7. Informa-
cje zawarte w tym raporcie powinny być przygotowane na podstawie tych samych zasad i za 
ten sam okres, co podobne zagadnienia publikowane w innych sprawozdaniach8.

Na podstawie badań literatury uznano, że zwięzły opis modelu biznesu powinien posia-
dać strukturę, która została przedstawiona na rysunku 2.

Model biznesu nie dotyczy wyłącznie kreowania wartości, ale także sposobu dostarcza-
nia wartości i podejmowania decyzji, które stanowią podstawę tworzenia wartości. Ozna-
cza to konieczność wyodrębnienia trzech elementów modelu biznesu, na których powinien 
opierać się opis modelu biznesu w sprawozdaniu z działalności:
• zdefiniowanie wartości (propozycja wartości),
• tworzenie wartości (zasoby, działania),
• dostarczanie wartości (segmenty klientów, kanały dystrybucji).

4 To zwolnienie może dotyczyć grup kapitałowych z próby badawczej, które sporządzają raporty  zintegrowane.
5 Par. 6.31, Komunikat nr 4 Ministra Finansów z dnia 30.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu 

Standardów Rachunkowości w  sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr  9 „Sprawozdanie 
z działalności”, Dz. Urz. Min. Fin. 2014, poz. 17.

6 M.  Duczkowska-Piasecka (red.), M.  Poniatowska-Jaksch, K.  Duczkowska-Małysz, Model biznesu. Nowe 
myślenie strategiczne, Difin, Warszawa 2013, s. 133.

7 IIRC, Business Model. Background Paper for <IR>, The International Integrated Reporting Council, 2013, s. 1.
8 IIRC, The International <IR> Framework, The International Integrated Reporting Council, 2013, s. 4.48, s. 30.
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Rysunek 2.  Propozycja struktury opisu modelu biznesu w oświadczeniu na temat informacji 
niefinansowych

De�niowanie 
wartości 

(propozycja 
wartości)

Kreowanie 
wartości 
(zasoby, 
działania)

Dostarczanie 
wartości 

(segmenty 
klientów, 

kanały 
dystrybucji)

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Karwowski, Model biznesu w sprawozdaniu finansowym. Ograniczenia informa-
cyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 203.

Aby zdefiniować wartość, firmy sprawdzają, dla kogo tworzona jest wartość i co stanowi 
dla nich wartość. Aby tworzyć wartość, należy koncentrować się na sposobie pozyskiwa-
nia zasobów i przekształcaniu ich w dobra i usługi, których oczekują klienci. Dostarczanie 
wartości oznacza znalezienie sposobu na przekazanie wartości tym, dla których była prze-
znaczona. Ostatecznie przedsiębiorstwo uzyskuje wartość rezydualną, do podziału między 
dostawców kapitału, państwo, zarząd i do ponownego inwestowania9.

Propozycja wartości powstaje w ramach definiowania wartości. Jest ona oparta na dobrach 
i usługach, będących nośnikami wartości, oraz powinna odpowiadać potrzebom najbardziej 
priorytetowych interesariuszy. W praktyce firmy kształtują propozycje wartości dla swoich 
klientów. W tym celu identyfikują podmioty, które mogą wspierać realizację propozycji war-
tości i przyciągają ich do współpracy, aby tworzyć i dostarczać wartość klientowi. Propozycja 
wartości powinna być ekonomicznie atrakcyjna zarówno dla klientów, jak i sprzedającego, 
stwarzać jedną lub więcej zróżnicowanych korzyści dla sprzedającego i być skutecznie dostar-
czana klientom. Aby tworzyć wartość, firmy muszą zapewnić odpowiednią infrastrukturę 
(zasoby i działania), umożliwiającą im konwersję wkładów na rezultaty spełniające potrzeby 
klientów (kreowanie wartości). Wiele osób zrównuje model biznesu z tym elementem. Zasoby 

9 CIMA, Rethinking the business model, Chartered Institute of Management Accountants, 2016, s.  5–6; 
M. Duczkowska-Piasecka (red.), M. Poniatowska-Jaksch, K. Duczkowska-Małysz, Model…, op.cit., s. 135, 300, 320; 
T. Gołębiowski, T. M. Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek-Hajduk, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Ofi-
cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 57, 62; T. Falencikowski, Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, 
CeDeWu, Warszawa 2013, s. 37, 48, A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjo-
nera, Helion, Gliwice 2012, s. 18, 22–23.
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i działania powinny pozwolić odróżnić się firmie od konkurencji, dostarczając klientom 
dobra i usługi, których potrzebują. Firmy dostarczają klientom wartość, udostępniając im 
dobra i usługi, zaspokajające ich potrzeby. Jednak klienci stają się coraz bardziej wnikliwi 
oraz wymagający i oczekują, że otrzymają również odpowiednie informacje odnośnie do pro-
duktów i zadowalającą obsługę. Aby to osiągnąć, firmy muszą zrozumieć funkcjonowanie 
różnych segmentów klientów i kanałów dystrybucji (dostarczanie wartości), dzięki którym 
można dotrzeć do określonego segmentu10.

4.  Badanie empiryczne nad dotychczas ujawnianymi 
w sprawozdaniu z działalności informacjami o modelu biznesu 
według proponowanej struktury

4.1. Metoda badawcza

Analiza zawartości jest metodą badawczą wykorzystywaną w rachunkowości przede 
wszystkim w badaniach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)11, jak rów-
nież kapitału intelektualnego (IC)12. Były również publikowane wyniki badań z wykorzysta-
niem analizy zawartości, dotyczące modelu biznesu w raporcie zintegrowanym13. Natomiast 
publikacje prezentujące wyniki badań empirycznych dotyczących modelu biznesu w spra-
wozdaniu z działalności i sprawozdaniu finansowym są nieliczne14. Dodatkowo takie bada-
nie jest utrudnione, ponieważ:

10 M. Duczkowska-Piasecka (red.), Model…, op.cit., s. 136; T. Falencikowski, Spójność…, op.cit., s. 54; CIMA, 
Rethinking…, op.cit., s. 15, 18, 20; M. Karwowski, Model biznesu w sprawozdaniu finansowym. Ograniczenia infor-
macyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 49.

11 C. Deegan, M. Rankin, Do Australian Companies Report Environmental News Objectively?, „Accounting, 
Auditing & Accountability Journal” 1996, vol. 9, iss. 2, doi: 10.1108/09513579610116358, s. 50–67; J. Unerman, 
Methodological Issues – Reflections on Quantification in Corporate Social Reporting Content Analysis, „Accounting, 
Auditing & Accountability Journal” 2000, vol. 13, iss. 5, doi: 10.1108/09513570010353756, s. 667–681; J.  Hasseldine, 
A. I. Salama, J. S. Toms, Quantity Versus Quality: The Impact of Environmental Disclosures on the Reputations of 
UK Plcs, „The British Accounting Review” 2005, 37, doi:10.1016/j.bar.2004.10.003, s. 231–248.

12 J. Guthrie, R. Petty, K. Yongvanich, F. Ricceri, Using Content Analysis as a Research Method to Inquire into 
Intellectual Capital Reporting, „Journal of Intellectual Capital” 2004, vol. 5, iss. 2, doi:10.1108/14691930410533704, 
s. 282–293; S. Bozzolan, P. O’Regan, F. Ricceri, Intellectual Capital Disclosure (ICD), „Journal of Human Resource 
Costing & Accounting” 2006, vol. 10, iss. 2, doi:10.1108/14013380610703111, s. 92–113; V. Beattie, S. J. Thomson, Lift-
ing the Lid on the Use of Content Analysis to Investigate Intellectual Capital Disclosures, „Accounting Forum” 2007, 
31, s. 129–163; L. L. Lee, J. Guthrie, Visualising and Measuring Intellectual Capital in Capital Markets: A Research 
Method, „Journal of Intellectual Capital” 2010, vol. 11, iss. 1, doi: 10.1108/14691931011013307, s. 4–22.

13 A. Lai, G. Melloni, R. Stacchezzini, Disclosing Business Model in  the “Integrated Report”: Evidence from 
European Early Adopters, AIDEA Bicentenary Conference 2013, Lecce, September; L. Bini, F. Dainelli, F. Giunta, 
Business Model Disclosure in the Strategic Report, „Journal of Intellectual Capital” 2016, vol. 17, iss. 1, s. 83–102; 
G. K. Świderska, B. Bek-Gaik, Dokąd zmierza raportowanie biznesowe?, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 274.

14 M. Karwowski, Model biznesu a zawartość obecnego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, 
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, t. 90 (146); M. Karwowski, Rola komentarza zarządu w ujawnianiu 
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• obecnie ujawnianie informacji o modelu biznesu ma charakter dobrowolny,
• w przeciwieństwie do raportu zintegrowanego nie występuje on wprost, dlatego badanie 

musi koncentrować się na informacjach o elementach modelu biznesu.
K. Krippendorff definiuje analizę zawartości jako metodę badawczą polegającą na wycią-

ganiu wniosków na podstawie analizowanych tekstów, z uwzględnieniem kontekstu ich uży-
cia15. Podobnie N. Steenkamp i D. Northcott definiują analizę zawartości jako systematyczną 
metodę analizowania i kategoryzacji tekstu, służącą do wyciągania uzasadnionych wnio-
sków, przy uwzględnieniu kontekstu użycia danego tekstu16. Według V. Beattie, B. Mc Innesa 
i S. Fearnley ta kategoryzacja polega na klasyfikacji analizowanego tekstu do wcześniej zde-
finiowanych kategorii i pozwala na ilościowy opis zawartości tekstu o różnym stopniu zło-
żoności17. N. Steenkamp i D. Northcott uznali, że dane pochodzące z analizy zawartości 
są raczej tworzone, a nie obserwowane w trakcie badania18. Do podstawowych cech tej metody 
badania można zaliczyć systematyczność i możliwość powtórzenia. Niezbędnym elementem 
analizy zawartości jest konieczność oceny wiarygodności badania, która pozwala na rewi-
zję kodowania i opracowanie zasad ujednoznaczniających19. Zakończenie analizy zawarto-
ści wymaga zatwierdzenia dowodów, które stanowią ostateczne uzasadnienie odpowiedzi 
na pytania badawcze20.

Istnieją dwa odrębne podejścia do analizy zawartości21:
• obiektywne, zorientowane na formę, polegające na liczeniu każdego zdania, rysunku, 

wykresu, tabeli i ewentualnie zdjęcia,
• subiektywne, zorientowane na znaczenie, które skupia się na wnioskowaniu znaczenia 

badanego tekstu i wykorzystaniu indeksu jakości ujawnianych informacji.
Indeks ujawnień można zdefiniować jako jakościowy instrument przeznaczony do pomiaru 

szeregu elementów. Suma uzyskanych punktów wskazuje na poziom ujawnień informacji 

modelu biznesu i sprawowaniu kontroli zarządczej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 6/1 (84); 
M. Karwowski, Model biznesu w sprawozdaniu…, op.cit.

15 K. Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to its Methodology, 2nd ed., Sage Publications, London 
2004, s. 18.

16 N. Steenkamp, D. Northcott, Content Analysis in Accounting Research: The Practical Challenges, „Austra-
lian Accounting Review” 2007, vol. 17, no. 3, s. 18; por. J. Hooks, C. J. van Staden, Evaluating Environmental Dis-
closures: The Relationship Between Quality and Extent Measures, „The British Accounting Review” 2011, 43, doi: 
10.1016/j.bar.2011.06.005, s. 201.

17 V.  Beattie, B.  Mc Innes, S.  Fearnley, A  Methodology for Analysing and Evaluating Narratives in  Annual 
Reports: A Comprehensive Descriptive Profile and Metrics for Disclosure Quality Attributes, „Accounting Forum” 
2004, 28, doi:10.1016/j.accfor.2004.07.001, s. 214; por. F. W. Abbott, R. J. Monsen, On the Measurement of Corpo-
rate Social Responsibility: Self-Reported Disclosures as a Method of Measuring Corporate Social Involvement, „The 
Academy of Management Journal” 1979, vol. 22, no. 3, s. 504.

18 N. Steenkamp, D. Northcott, Content…, op.cit., s. 13.
19 V. Beattie, B. Mc Innes, S. Fearnley, A Methodology…, op.cit., s. 215; R. P. Weber, Basic Content Analysis, 

a Sage University Paper, Newbury Park, London, New Delhi 1990, s. 17.
20 J. Dumay, L. Cai, Using Content Analysis as a Research Methodology for Investigating Intellectual Capital 

Disclosure, „Journal of Intellectual Capital” 2015, vol. 16, iss. 1, doi: 10.1108/JIC-04-2014–0043, s. 123.
21 J.  Hooks, C. J. van Staden, Evaluating…, op.cit., s.  201; N.  Steenkamp, D.  Northcott, Content…, op.cit., 

s. 12–13.
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na dany temat. Najprostszy indeks ujawnień wykorzystuje liczbę ujawnień, ignorując jakość 
prezentowanych informacji22. Jak wskazują N. Steenkamp i D. Northcott analiza zawartości 
nie powinna opierać się na prostym liczeniu słów, lecz na tworzeniu i gromadzeniu danych 
poprzez wnioskowanie informacji przekazywanych w tekstach, w tym wizualnych ujawnie-
niach informacji23, ponieważ ilość uwzględnia tylko liczbę ujawnionych informacji, podczas 
gdy jakość bierze pod uwagę treść tych informacji24. Jakość można odnieść do kompletności 
informacji, polegającej na dostarczeniu czytelnikowi poczucia, że żaden ważny aspekt nie 
został pominięty25.

Uznając znaczenie informacji opisowych, liczb i rysunków, N. M. Husin et al. wprowadzili 
trzystopniową skalę pomiaru jakości ujawnień. Każdy temat został sklasyfikowany zgodnie 
z jego stopniem ujawnienia, całkowita jakość ujawnień była obliczona w sposób następu-
jący: suma [stopień ujawnień × całkowita punktacja dla każdego tematu w danej kategorii]26. 
J. Hooks i C. J. van Staden również uznali, że jakość ujawnień może być mierzona w skali 
trzypunktowej: 3 (pozycja opisana w kategoriach ilościowych), 2 (element opisany słownie), 
1 (element omówiony ogólnie). Jakość ujawnień oceniana jest na podstawie punktowania 
każdego ujawnienia, przy zastosowaniu skali jakości ujawnień opracowanej na podstawie 
wskaźników ujawnień występujących w literaturze z zakresu rachunkowości. Wskaźnik ujaw-
nień skonstruowany w taki sposób pozwala na zróżnicowanie jakości każdego ujawnienia27.

Innym wymiarem jakości może być również rozpiętość ujawnień, do oceny której można 
wykorzystać28:
• indeks Herfindahla, w którym wyższy indeks H oznacza mniejszą rozpiętość,
• liczbę niepustych podtematów, tj. w ilu podtematach firma ujawnia jakiekolwiek informacje.

Z kolei S. Beretta i S. Bozzolan zaproponowali cztery różne, ale uzupełniające się wymiary 
oceny ujawnień29:
1) zawartość ujawnianych informacji (ang. content),
2) oczekiwane skutki ekonomiczne (ang. economic sign),
3) typ stosowanych miar do oceny oczekiwanych skutków (ang. type of measures),
4) orientacja perspektywiczna (ang. outlook orientation).

Na podstawie powyższej charakterystyki można uznać, że analiza zawartości jest metodą 
badawczą, którą można wykorzystać w badaniu informacji opisowych zawartych w sprawoz-
daniu finansowym i sprawozdaniu z działalności. Wynika to z definicji tych sprawozdań i ich 

22 J. Hooks, C. J. van Staden, Evaluating…, op.cit., s. 202.
23 N. Steenkamp, D. Northcott, Content…, op.cit., s. 20.
24 N. M. Husin, K. Hooper, K. Olesen, Analysis of Intellectual Capital Disclosure – An Illustrative Example, 

„Journal of Intellectual Capital” 2012, vol. 13, iss. 2, doi:10.1108/14691931211225030, s. 204.
25 J. Hooks, C. J. van Staden, Evaluating…, op.cit., s. 202.
26 N. M. Husin, K. Hooper, K. Olesen, Analysis…, op.cit., s. 214.
27 J. Hooks, C. J. van Staden, Evaluating…, op.cit., s. 202.
28 V. Beattie, B. Mc Innes, S. Fearnley, A Methodology…, op.cit., s. 230.
29 S. Beretta, S. Bozzolan, A Framework for the Analysis of Firm Risk Communication, „The International Jour-

nal of Accounting” 2004, 39, doi:10.1016/j.intacc.2004.06.006, s. 270.
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uporządkowania. Zgodnie z MSR 1 (par. 9) sprawozdanie finansowe stanowi uporządkowane 
przedstawienie sytuacji i efektywności finansowej jednostki. Wraz z istotnymi zasadami 
(polityką) rachunkowości i innymi informacjami objaśniającymi zawartymi w informacji 
dodatkowej do sprawozdania finansowego, pomaga użytkownikom sprawozdań finanso-
wych w przewidywaniu przyszłych przepływów pieniężnych jednostki, a w szczególności 
ich terminów oraz stopnia pewności30. Sprawozdanie z działalności (komentarz zarządu) 
jest raportem opisowym (narracyjnym), umożliwiającym interpretację sytuacji finansowej, 
wyników działalności oraz przepływów pieniężnych jednostki sprawozdawczej31.

4.2. Wyniki badania

W tabeli 2 przedstawiono charakterystykę próby 4 grup kapitałowych sektora paliwowego, 
których sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe za 2015 r. podlegały badaniu 
metodą analizy zawartości. Akcje spółek dominujących tych grup notowane są na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. Do badania wybrano grupy kapitałowe z sektora 
paliwowego, ponieważ charakteryzują się one sporządzaniem wysokiej jakości raportów 
rocznych, w skład których wchodzą badane sprawozdanie z działalności i sprawozdanie 
finansowe, co zostało potwierdzone zdobytymi nagrodami w tym zakresie32.

Tabela 2. Charakterystyka próby podmiotów sektora paliwowego

Badany podmiot Liczba pracowników
Suma bilansowa

(w tys. zł) 
Przychody ze sprzedaży

(w tys. zł) 
Wynik netto

(w tys. zł) 

Grupa Kapitałowa 
Grupa Duon S. A.

b.d. 416 523 861 455 24 410

Grupa Kapitałowa 
Lotos S. A.

2 398 19 169 332 22 709 442 –263 300

Grupa Kapitałowa 
PGNiG S. A.

25 705 49 825 000 36 464 000 2 136 000

Grupa Kapitałowa 
PKN Orlen S. A.

19 932 48 137 000 88 336 000 3 233 000

Średnia 16 012 29 386 964 37 092 724 1 282 528

b.d. – brak danych.
Źródło: opracowanie własne.

30 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynaro-
dowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, 
Dz.U. UE, 29.11.2008, z późn. zm.

31 Par. IN3, Management Commentary. A framework for presentation 2010, IFRS Foundation.
32 http://www7.irip.pl/aktualnosci_czytaj?cmn_id=1189, dostęp 30.10.2017.
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Z tabeli 2 wynika, że grupy kapitałowe sektora paliwowego charakteryzują się różną wiel-
kością, mierzoną zarówno sumą bilansową, jak i przychodami ze sprzedaży. Jedna z badanych 
grup poniosła stratę, pozostałe trzy to firmy rentowne. W tabeli 3 zaprezentowano wyniki 
badania w zakresie występowania modelu biznesu i, dla porównania, strategii w sprawoz-
daniach z działalności i sprawozdaniach finansowych badanych grup kapitałowych sektora 
paliwowego.

Tabela 3.  Występowanie modelu biznesu i strategii w sprawozdaniach z działalności 
i sprawozdaniach finansowych badanych grup kapitałowych sektora paliwowego

Nazwa sprawozdania Informacje o modelu biznesu i strategii Informacje wyłącznie o strategii Razem

Sprawozdanie z działalności 1 3 4

Sprawozdanie finansowe 0 4 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Karwowski, Model biznesu a zawartość obecnego sprawozdania finansowego 
i sprawozdania z działalności, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, t. 90 (146), s. 146–147.

Informacje na temat strategii zidentyfikowano w sprawozdaniach z działalności i spra-
wozdaniach finansowych wszystkich badanych grup kapitałowych. Natomiast zaledwie jedna 
grupa, oprócz strategii, przedstawia w sprawozdaniu z działalności informacje o stosowanym 
modelu biznesu. Informacje o modelu biznesu nie występują w żadnym sprawozdaniu finan-
sowym. Z badania sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych wynika, że zarzą-
dzający w badanych grupach kapitałowych rzadko odwołują się do modelu biznesu w sposób 
bezpośredni. Wynik tego badania spowodował konieczność identyfikacji informacji o modelu 
biznesu na podstawie proponowanych jego elementów, tj. definiowania wartości (propozycja 
wartości), tworzenia wartości (zasoby, działania) i dostarczania wartości (segmenty klientów, 
kanały dystrybucji), które są rozproszone w całym sprawozdaniu z działalności33.

W tabeli 4 zaprezentowano wyniki badania w zakresie oceny dotychczasowego opisu 
modelu biznesu według proponowanej struktury w sprawozdaniach z działalności badanych 
grup kapitałowych sektora paliwowego.

Tabela 4.  Ocena dotychczasowego opis modelu biznesu w sprawozdaniach z działalności badanych 
grup kapitałowych sektora paliwowego według proponowanej struktury

Badany podmiot Grupa Duon Lotos

Definiowanie 
wartości

Opis propozycji wartości w podziale 
na segmenty infrastruktury i obrotu, 
obejmującej:
• dostawy gazu ziemnego sieciowego 

i skroplonego (LNG – Liquefied Natural Gas),
• sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej 

odbiorcom końcowym

Opis działalności obejmującej poszukiwanie, 
wydobycie i sprzedaż węglowodorów. 
Głównymi produktami uzyskiwanymi w wyniku 
przerobu ropy naftowej w rafinerii są: paliwa 
(benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki 
olej opałowy), ciężki olej opałowy, asfalty, 
paliwo lotnicze, benzyna surowa, gaz płynny 
propan-butan (LPG), oleje bazowe

33 Por. M. Karwowski, Model biznesu w sprawozdaniu…, op.cit., s. 76–77.
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Badany podmiot Grupa Duon Lotos

Kreowanie 
wartości

Opis zasobów obejmujących ponad 
410 km własnych gazociągów w 9 lokalizacjach 
sieciowych przyłączonych do krajowego 
systemu gazowego i około 70 km gazociągów 
w miejscowościach zasilanych LNG, z 20 stacji 
regazyfikacji

Wskazanie na znaczenie optymalnego łańcucha 
logistycznego sprawnie funkcjonującego 
w zmieniającym się środowisku wewnętrznym 
i zewnętrznym

Dostarczanie 
wartości

Charakterystyka klientów, obejmujących 
ok. 4800 odbiorców, z czego 700 to odbiorcy 
instytucjonalni, a 4100 to gospodarstwa 
domowe, oraz kanałów dystrybucji, do których 
zaliczane są:
• własna infrastruktura, tj. sieci dystrybucyjne 

i stacje regazyfikacji gazu LNG,
• TPA (ang. Third Party Access), tj. sieci 

operatorów systemów przesyłowych 
i dystrybucyjnych

Charakterystyka klientów i kanałów dystrybucji 
w sposób następujący:
• trzecia, co do wielkości, sieć stacji paliw 

w Polsce (476 obiektów),
• hurtowa sprzedaż paliw i innych produktów 

ropopochodnych, tj. asfaltów i olejów 
(koncerny międzynarodowe, klienci B2B, 
instytucje państwowe),

• firmy tradingowe w eksporcie

Badany podmiot PGNiG PKN Orlen

Definiowanie 
wartości

Opis propozycji wartości, w dwóch segmentach:
• produkcja ciepła i energii elektrycznej w kraju,
• poszukiwanie złóż, wydobycie gazu ziemnego 

i ropy naftowej, import, magazynowanie oraz 
obrót i dystrybucja paliw gazowych

Działalność obejmuje:
• działalność produkcyjno-handlową 

(przerób ropy naftowej, wytwarzanie 
produktów i półproduktów rafineryjnych, 
petrochemicznych i chemicznych i ich 
hurtową i detaliczną sprzedaż),

• działalność usługową (magazynowanie 
ropy naftowej i paliw, transport, usługi 
konserwacyjno-remontowe, laboratoryjne, 
ochrony, projektowe, administracyjne oraz 
ubezpieczeniowe i finansowe),

• działalność związaną z poszukiwaniem 
i rozpoznawaniem złóż węglowodorów oraz 
wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją 
i handlem energią elektryczną

Kreowanie 
wartości

Opis procesu poszukiwania i wydobycia gazu 
ziemnego i ropy naftowej ze złóż, poczynając od 
przeprowadzenia analiz geologicznych, badań 
geofizycznych i wierceń, po zagospodarowanie 
i eksploatację złóż

Opis zasobów produkcyjnych i logistycznych

Dostarczanie 
wartości

Opis klientów, do których zaliczani są: odbiorcy 
przemysłowi (głównie przemysł chemiczny 
oraz rafineryjny i petrochemiczny) i odbiorcy 
domowi.
Największy udział w wolumenie sprzedaży 
miała giełda (Towarowa Giełda Energii)

Opis klientów (odbiorcy instytucjonalni, 
gospodarstwa domowe) i kanałów dystrybucji 
(sieć 2679 stacji paliw działających w segmencie 
Premium i ekonomicznym)

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Karwowski, Model biznesu a zawartość obecnego sprawozdania finansowego 
i sprawozdania z działalności, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, t. 90 (146), s. 148–149.

W tabeli 5 przedstawiono ocenę punktową opisu elementów modelu biznesu w spra-
wozdaniach z działalności badanych grup kapitałowych sektora paliwowego. Za ujawnia-
nie informacji na temat każdego z trzech wyżej wymienionych elementów modelu biznesu 
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w sprawozdaniu z działalności przyznawano od 0 do 3 punktów. Maksymalna liczba punk-
tów wynosiła 934.

Tabela 5.  Ocena punktowa opisu modelu biznesu w sprawozdaniach z działalności badanych grup 
kapitałowych sektora paliwowego według proponowanej struktury

Badany podmiot
Ocena definiowania 

wartości
Ocena kreowania 

wartości
Ocena dostarczania 

wartości
Razem

Grupa Kapitałowa 
Grupa Duon S. A.

3 1 2 6

Grupa Kapitałowa 
Lotos S. A.

2 1 3 6

Grupa Kapitałowa 
PGNiG S. A.

2 2 2 6

Grupa Kapitałowa 
PKN Orlen S. A.

2 1 1 4

Średnia (indeks 
ujawnień) 2,25 (75%) 1,25 (42%) 2,00 (67%) 5,50 (61%) 

Źródło: opracowanie własne.

Wśród elementów modelu biznesu najlepiej opisane zostało definiowanie wartości – 2,25 
(75%). Taki poziom wskaźnika wynika z tego, że badane grupy kapitałowe w sposób zazwy-
czaj umiarkowany opisują dobra i usługi w podziale na segmenty branżowe. Niższa ocena 
dostarczania wartości wynika przede wszystkim z niepełnego opisu obsługiwanych segmen-
tów klientów i kanałów dystrybucji wykorzystywanych do różnego rodzaju oferowanych 
dóbr lub usług. Najniższy wynik osiągnął opis kreowania wartości – zaledwie 1,25 (42%).

5. Podsumowanie

Celem artykułu było przedstawienie propozycji struktury opisu modelu biznesu w oświad-
czeniu na temat informacji niefinansowych oraz ocena dotychczas ujawnianych w sprawoz-
daniu z działalności informacji o modelu biznesu według proponowanej struktury.

Na podstawie badania literatury zaproponowano następującą strukturę opisu modelu 
biznesu:
• definiowanie wartości (propozycja wartości),
• tworzenie wartości (zasoby, działania),
• dostarczanie wartości (segmenty klientów, kanały dystrybucji).

Stwierdzono, że aby zdefiniować wartość, należy określić odbiorcę wartości i co stanowi 
dla niego wartość. Aby tworzyć wartość, należy koncentrować się na pozyskiwaniu zasobów 

34 Por. J. Hooks, C. J. van Staden, Evaluating…, op.cit., s. 204; N. M. Husin, K. Hooper, K. Olesen,  Analysis…, 
op.cit., s. 214; M. Karwowski, Model biznesu w sprawozdaniu…, op.cit., s. 204.
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i przekształcaniu ich w dobra i usługi, których oczekują klienci. Dostarczanie wartości ozna-
cza znalezienie sposobu na przekazanie wartości dla tych, dla których była przeznaczona. 
Ostatecznie przedsiębiorstwo uzyskuje wartość rezydualną, do podziału między dostawców 
kapitału, państwo, zarząd i do ponownego inwestowania.

W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badania sprawozdań z działalności 
z użyciem metody analizy zawartości, zanim pojawił się obowiązek zamieszczania zwięzłego 
opisu modelu biznesu. Ustalono, że model biznesu w badanych sprawozdaniach z działalności 
rzadko występuje w sposób bezpośredni. Wynik tego badania oznaczał konieczność identyfi-
kacji informacji o modelu biznesu na podstawie proponowanych jego elementów, tj. definio-
wania wartości (propozycji wartości), tworzenia wartości (zasobów, działań) i dostarczania 
wartości (segmentów klientów, kanałów dystrybucji), które są rozproszone w sprawozdaniu 
z działalności. Jeśli uwzględni się dane na temat jego elementów, można uzyskać bardziej 
szczegółowy obraz badanych podmiotów. Najlepiej opisywana jest propozycja wartości. Taki 
poziom wskaźnika wynika z tego, że badane grupy kapitałowe w sposób zazwyczaj umiar-
kowany opisują dobra i usługi w podziale na segmenty branżowe. Niższa ocena dostarczania 
wartości wynika przede wszystkim z niepełnego opisu obsługiwanych segmentów klientów 
i kanałów dystrybucji wykorzystywanych do różnego rodzaju oferowanych dóbr lub usług. 
Najniższy indeks ujawnień wystąpił w przypadku działań i zasobów. Przeprowadzone bada-
nie pozwoliło na weryfikację zaproponowanej struktury, jaką powinien posiadać opis modelu 
biznesu w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych.
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Proposal of Structure of Business Model Description  
in Activity Reports

Summary

The article proposes the structure of corporate business model description. Additionally, it assesses 
the so-far revealed information about the business model in the activity report divided into its sug-
gested structure, on the example of the fuel sector companies listed on the Warsaw Stock Exchange. 
In this connection, the content analysis was applied. The index of disclosures of business model ele-
ments was set at the level of 61%.

Keywords: activity report, business model, content analysis
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Źródła informacji wykorzystywane w systemie 
wczesnego reagowania w przedsiębiorstwach

Streszczenie

W artykule przedstawiono źródła informacji wykorzystywane w analizie otoczenia przedsiębiorstwa. 
Kluczem do sprawnej metody przewidywania przyszłych wydarzeń jest nasłuch otoczenia, a więc wy-
krywanie słabych sygnałów płynących z otoczenia przedsiębiorstwa. Analiza otoczenia dalszego po-
maga zidentyfikować kierunek przyszłych zmian, a analiza otoczenia bliższego – dopasować produkt 
do przyszłych warunków rynkowych.

Słowa kluczowe: informacja rynkowa, nasłuch otoczenia organizacji, embargo rosyjskie, sektor prze-
twórczy
Kody klasyfikacji JEL: L66, M10, M21

1. Wprowadzenie

Głównym celem publikacji jest próba ukazania znaczenia różnych źródeł informacji 
dla przedsiębiorstwa oraz wskazanie tych cech informacji, które mają największy wpływ 
na przewidywanie zmian popytowych na rynku. Badania na temat systemu informacyj-
nego w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami w dobie kryzysów zewnętrznych zostały 
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przeprowadzone od sierpnia do października 2017 r. na terenie województwa warmińsko-
-mazurskiego. Dobór próby do badań był celowy – wybrano przedsiębiorstwa z branży spo-
żywczo-przetwórczej objętej embargiem rosyjskim.

Współczesne otoczenie przedsiębiorstwa charakteryzuje się wysokim stopniem zmien-
ności, co powoduje trudności w predykcji stanów otoczenia. B. W. Keats oraz S. M. DeMarie 
porównują współczesne otoczenie do krajobrazu, który zmienia się nieoczekiwanie, a zmiany 
te mają charakter licznych nieciągłości, których występowanie jest trudne do przewidzenia1. 
Faktem staje się „era nieciągłości”, dlatego przedsiębiorstwa muszą badać elementy składowe 
otoczenia oraz relacje zachodzące między tymi elementami w celu identyfikacji przyszłych 
wydarzeń. Otoczenie przedsiębiorstwa jest zbiorem zmiennych charakteryzujących kon-
tekst działań. Wchodząc w interakcję z otoczeniem, przedsiębiorstwo podlega jego wpły-
wom bądź samo próbuje wywrzeć na nie wpływ. Ani przedsiębiorstwo, ani jego otoczenie 
nie są bytami autonomicznymi – wzajemnie się uzupełniają. Organizacje mogą w pewien 
sposób kreować, kształtować otoczenie, ale otoczenie też może kreować organizacje. Oto-
czenie zewnętrze ma największy wpływ na strukturę przedsiębiorstwa, zachodzące w nim 
procesy oraz podejmowane decyzje2.

Przedsiębiorstwa znajdują się w ciągłej interakcji z otoczeniem. Chcąc nadążyć za jego 
zmianami, muszą pozyskiwać informacje, tak by móc je wykorzystywać w kontekście decy-
zyjnym. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele modelów opisujących sposoby 
postrzegania i opisywania otoczenia. Jednym z tych modeli jest model słabych sygnałów 
zaprezentowany przez H. I. Ansoffa. Pamiętajmy, że przewagę konkurencyjną mogą budo-
wać tylko te przedsiębiorstwa, które potrafią reagować z wyprzedzeniem. Przedsiębior-
stwa, którym nie udało się w porę ominąć strategicznych zagrożeń (ang. strategic inflection 
point), w postaci zmian na rynku, w branży czy preferencji klientów, poniosły straty. Ansoff 
przedstawił tezę tzw. słabych sygnałów – uważa on, że strategiczne zagrożenia są do przewi-
dzenia, gdyż poprzedzają je słabe sygnały, które można powiązać w ciąg zdarzeń. Napisał: 
„kwestie zidentyfikowane podczas obserwacji środowiska będą się różnić ilością informacji, 
jakie zawierają. Niektóre będą dostatecznie widoczne i konkretne, pozwalając firmie osza-
cować ich wpływ i opracować plan odpowiedzi. Powinniśmy je nazywać kwestiami będą-
cymi mocnymi sygnałami (…) inne kwestie będą zawierać słabe sygnały, nieprecyzyjne 
wczesne oznaki nieuchronnie zbliżających się, mających wpływ zdarzeń (…) wszystko, co 
o nich wiadomo, to że jakieś szanse i zagrożenia bez wątpienia się pojawią, ale ich kształt, 
natura i źródło nie są jeszcze znane”3.

1 M. A. Hitt, B. W. Keats, S. M. DeMarie, Navigating in the New Competitive Landscape: Building Strategic Flexi-
bilityand Competitive Advantage in the 21st Century, „Academy of Management Executive” 1998, vol. 12, no. 4, 
s. 22–42.

2 R. L. Daft, J. Sormunen, D. Parks, Chief Executive Scanning, Environmental Characteristics, and Company 
Performance: An Empirical Study, „Strategic Management Journal” 1988, vol. 9, no. 2, s. 123–139.

3 I. Ansoff, E. McDonnell, Implanting Strategic Management, Prentice Hall, New York 1990, s. 20.
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Ansoff określił trzy podstawowe rodzaje informacji:
• o charakterze sygnałów alarmowych,
• o charakterze sygnałów korekcyjnych,
• o charakterze nieustrukturyzowanym.

Najprostszymi sygnałami do zdefiniowania są sygnały alarmowe. Natomiast sygnały 
o charakterze korekcyjnym pojawiają się, gdy zaobserwujemy odchylenia zmiennych od 
normy. Informacje o charakterze nieustrukturyzowanym są to informacje niejednoznaczne 
dla menadżera. Jak zauważył P. Kotler, do bodźców sygnalizujących nadejście zmian zalicza 
się: postęp techniczny i technologiczny, kontynuację rewolucji informatycznej, różnego rodzaju 
przełomy technologiczne i innowacyjne, szybkość zmian politycznych, hiperkonkurencję ze 
strony agresywnych rywali rynkowych oraz wzrost siły klienta4. System wczesnego rozpo-
znania stanowi element systemu informacyjnego, który ma wspierać organizację w radzeniu 
sobie z nieciągłościami. B. Gilad wychodzi z założenia, że w procesie wczesnego rozpozna-
wania większe znaczenie nadaje się otoczeniu. Jest to warunek konieczny do odczytywania 
prawdopodobieństwa przyszłych wydarzeń. Założył on dwa modele zarządzania ryzykiem 
strategicznym: podejście proaktywne i reaktywne. Działanie proaktywne jest działaniem 
wyprzedzającym, natomiast działanie reaktywne jest działaniem kryzysowym. W pierw-
szym przypadku działania są podejmowane w momencie pierwszych oznak zmian otocze-
nia (przy niskiej sile sygnałów), w drugim – kiedy zmiany zaczynają oddziaływać na pozycję 
rynkową organizacji. Skuteczną identyfikację ryzyka traktuje się na równi z identyfikacją 
potencjalnych okazji5.

R. Daft i K. Weick przedstawili proces interpretacji w organizacji, mówiący o koniecz-
ności postrzegania organizacji jako systemu interpretacyjnego. Otoczenie przedsiębiorstwa 
charakteryzuje się niepewnością, dlatego niezbędne jest tworzenie mechanizmów infor-
macyjnych, pozwalających na wykrywanie dowolnych sygnałów. Członkowie organizacji 
pozyskują informacje z otoczenia celem ich interpretacji. Zdolności interpretacyjne organi-
zacji stają się podstawą jej działań na poziomie strategicznym. Na skutek łączenia zdarzeń 
powstaje schemat przyszłych wydarzeń, a trafność oceny tych schematów zależy do wiedzy 
posiadanej przez organizację6.

K. Fabiańska i J. Rokita zaprezentowali koncepcję systemu wczesnego rozpoznawania 
problemów strategicznych. Faza pierwsza dotyczy wczesnego postrzegania problemów oraz 
bieżące określenie potrzeb zmian. System ten ma za zadanie wczesne rozpoznanie potrzeb 
adaptacyjnych do otoczenia oraz wykrywanie zagrożeń i szans. Wczesne wykrywanie szans 
i zagrożeń odbywa się na podstawie dwóch podsystemów. Pierwszy dotyczy postrzegania 

4 P. Kotler, J. Caslione, Chaos, Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009, s. 55.
5 B. Gilad, Early Warning: Using Competitive Intelligenceto Anticipate Market Shifts, Control Risk, and Create 

Powerful Strategies, Amacom, New York 2004, s. 71–73.
6 R. L. Daft, K. E. Weick, Toward a Model of Organizations as Interpretation Systems, „The Academy of Mana-

gement Review” 1984, vol. 9, no. 2, s. 284–295.
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potencjalnych problemów i identyfikacji sytuacji problemowej, a drugi ma za zadanie ostrze-
żenie decydentów o ich pojawieniu się7.

Z. Dworzecki, opisując system wczesnego ostrzegania, skupia uwagę na czterech podsta-
wowych obszarach obserwacji: rynku, produkcie, wyniku finansowym oraz władzy: „Wybór 
metody i zakresu obserwacji zależy od wielu czynników, np. od tempa i zakresu zmian oto-
czenia, pilności problemu decyzyjnego, jego znaczenia dla organizacji jako celowości, stanu 
wiedzy na temat tendencji rozwojowych otoczenia, pozostającego do dyspozycji czasu reakcji. 
Bez względu na wybór konkretnej metody i zakres obserwacji tworzonego systemu (SWO) 
powinna być ciągłość obserwacji”8.

Etapy tworzenia systemu ostrzegawczego powinny być następujące:
• określenie obszaru obserwacji dla identycznych zagrożeń bądź w przypadku tworzenia 

systemów wczesnego rozpoznawania problemów strategicznych również szans,
• ustalenie zmiennych wczesnego ostrzegania w każdym z badanych obszarów,
• określenie wielkości pożądanych lub oczekiwanych oraz obszarów i granic tolerancji dla 

poszczególnych zmiennych,
• określenie zasad dla komórek przetwarzających informacje w zakresie zbierania, wstępnej 

oceny mocnych i słabych sygnałów, przetwarzania, gromadzenia, przekazywania infor-
macji dla naczelnej kadry kierowniczej9.
W gospodarce rynkowej coraz większego znaczenia nabiera kapitał informacyjny. Infor-

macja stała się siłą napędową obecnej gospodarki. Podjęcie skutecznej i efektywnej decyzji to 
umiejętność określenia sytuacji, uzyskania dostępu do informacji, oceny oraz wykorzystania 
potencjalnych źródeł informacji. Jest wiele źródeł informacji, a role tych potencjalnych źró-
deł są odmienne dla każdego przedsiębiorstwa i zmienne w czasie. Rozwój globalnego społe-
czeństwa informatycznego sprawia, że informacja staje się dobrem ekonomicznym. Obecnie 
informacja jest traktowana jako czwarty czynnik produkcji – obok trzech klasycznych: ziemi, 
kapitału i pracy ludzkiej10 o zdecydowanie większym znaczeniu w procesach wytwarzania 
niż pozostałe11. W literaturze przedmiotu informacje wczesnego ostrzegania wartościuje 
się w zależności od czasu ich pozyskiwania, a najistotniejsze są informacje wyprzedzające. 
Każdorazowe odchylenie od przyjętych wskaźników jest istotnym sygnałem dla przedsiębior-
stwa. Monitorowanie otoczenia, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego, daje możliwo-
ści antycypacji zmian oraz wykorzystania okazji rynkowych. Musimy zwrócić uwagę, że nie 
tylko same przedsiębiorstwa zmieniają się pod wpływem kryzysu, ale również gospodarstwa 
domowe oraz preferencje klientów. P. Drucker określa to następująco „jeżeli przedsiębiorstwo 
nie potrafi zrozumieć, że jego głównym zadaniem jest antycypować i wprowadzać zmiany, 

 7 K. Fabiańska, J. Rokita, Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1986, s. 170.
 8 Z. Dworzecki, System wczesnego ostrzegania w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, „Dosko-

nalenie Kadr Kierowniczych” 1985, nr 7–8, XXVI, s. 53–56.
 9 Z. Dworzecki, System…, op.cit., s. 50–56.
10 A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001, s. 169.
11 J. Penc, Strategia zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Placet, Warszawa 1994, s. 84.
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nie ma co liczyć na przetrwanie. W świecie gwałtownych zmian strukturalnych przetrwają 
tylko liderzy zmian (…) problemów nie wolno ignorować. Ponieważ problemy należy roz-
wiązywać na bieżąco. Ale jeśli przedsiębiorstwo chce być liderem zmian, musi koncentrować 
się na szansach. Musi dusić problemy i podsycać okazje”12. G. Nizard przedstawił koncep-
cję polegającą na nasłuchu w trzech obszarach nakierowanych na zewnątrz: ku klientom, 
ku pomysłom i ku ludziom13.

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga uwzględnienia różnych informacji. Szczegól-
nego znaczenia nabierają informacje finansowe. Informacje o zagrożeniach mają wartość 
ostrzegawczą, dlatego system wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie ma za zadanie 
zapobiec utracie kondycji finansowej. Proces ciągłego monitorowania pozwala na wykrycie 
błędów w zarządzaniu. Ocenę kondycji finansowej należy przeprowadzić na podstawie ana-
lizy wskaźników (tabela 1)14.

Tabela 1. Wskaźniki finansowe

Obszar analizy Wskaźniki finansowe

Płynności Płynność bieżąca, płynność szybka, płynność środków pieniężnych

Rentowności Rentowność sprzedaży, rentowność operacyjna sprzedaży, rentowność aktywów, rentowność 
operacyjna aktywów, rentowność kapitału własnego

Finansowania Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej, wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym, 
zdolność obsługi zadłużenia, pokrycie zobowiązań nadwyżką finansową, okres spłaty zadłużenia, 
zdolności kredytowe

Zadłużenia Zadłużenie ogólne, zadłużenie krótkoterminowe, zadłużenie długoterminowe

Sprawności Produktywność majątku, cykl konwersji zapasów, należności, zobowiązania, gotówka, cykl kapitału 
obrotowego netto

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszym etapem jest gromadzenie informacji – jest to działanie analityczne. Zasadni-
czy wpływ na podejmowanie trafnych decyzji ma dostęp do informacji. A. Mytlewski uważa, 
że prawidłowo podjęta decyzja to 80% informacji, 10% inspiracji oraz 10% intuicji15. Infor-
mację możemy traktować również jako wartość ekonomiczną, rozumianą w tym sensie, iż 
wykorzystanie tej informacji zwiększa nasze zyski. Informacja zatem wpływa na zmianę 
zachowania. Cechą charakterystyczną informacji jest czas, bo wraz z jego upływem maleje 
wartość ekonomiczna informacji. Aby informacja była przydatna w podejmowaniu decy-
zji, musi być:

12 P. F. Drucker, Zarządzanie XXI wieku, Klasyka zarządzania – Złota Kolekcja, MT Biznes, Warszawa 2009, 
s. 83, 92.

13 G. Nizard, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 127.

14 P. Cabała, System wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2008, 
s. 29–46.

15 A. Mytlewski, Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007, s. 67.
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• dokładna – wiarygodna, tzn. solidnie odwzorowywać rzeczywistość,
• aktualna,
• kompletna,
• odpowiednia – przydatna dla konkretnych osób.

Rozpatrując znaczenie jakości informacji w procesie podejmowania decyzji, za punkt 
wyjścia przyjmiemy, tzw. koncepcję piramidy wiedzy R. Ackoffa. Piramidę tworzą dane, 
informacje, wiedza i mądrość.
• Dane (ang. data) – nieprzetworzone fakty, zgromadzone na postawie obserwacji lub 

pomiarów. Dotyczą konkretnych obiektów zainteresowania, np. zdarzeń, symptomów, 
procesów. Dane te składają się z liczb, słów lub symboli, które mogą być rejestrowane, 
przetwarzane i przesyłane. Dane same w sobie nie mają konkretnego znaczenia, a uży-
teczność ich pojawia się wraz z ich interpretacją, nabierają one w tedy wartości.

• Informacje (ang. information). W procesie interpretacji danych, które opierają się na wie-
dzy interpretatora w danej chwili, decyzja ma charakter subiektywny. Dlatego możemy 
przyjąć, że informacja to zbiór wyselekcjonowanych danych, przetworzonych i przed-
stawionych w postaci, która może być użyteczna tylko dla jej odbiorcy, czyli decydenta. 
Warunkiem podstawowym użyteczności informacji jest możliwość jej interpretacji 
w określonym kontekście.

• Wiedza (ang. knowledge) – interpretacja informacji za pomocą wiedzy. Jest to zdolność 
interpretacji oraz rozumienia rzeczywistości w świecie dostępnych informacji. Menedże-
rowie powinni skutecznie wykorzystywać informację w celu odpowiedzi na pytania: jak 
zarządzać, jaką wybrać strategię itd.

• Mądrość (ang. wisdom) – umiejętność wykorzystania wiedzy oraz doświadczenia16.
W podejściu infologicznym nacisk położony jest na uwzględnienie wymagań użytkowni-

ków informacji. B. Langefors uważa, że informacja może powstać jedynie w umyśle człowieka 
jako interpretacja danych. Zwraca on również uwagę na subiektywny charakter informacji, 
tzn. różni ludzie mogą wyciągać różne wnioski z tych samych danych17.

I = i(D, S, t),

gdzie:
I – pozyskiwanie danych,
i – interpretacja danych (proces),
D – dane,
S – stan wiedzy w chwili interpretacji danych,
t – czas dysponowany na pozyskanie informacji.

16 R. Ackoff, From Data to Wisdom, „Journal of Applies Systems Analysis” 1989, vol. 16, s. 3–9.
17 B. Langefors, Theoretical Analysis of Information Systems, 4th ed., Studentlitteratur, Lund Sweden, Auerbach 

Publishers, Philadelphia 1973.
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Drugim etapem jest interpretacja posiadanych informacji, a więc podejmowanie decyzji 
na podstawie wiedzy kadry zarządzającej. Etap ten charakteryzuje się selekcją posiadanych 
informacji; wszelkie formy nadmiaru bądź niedoboru informacji są niekorzystne i powadzą 
do zwiększenia złożoności problemu decyzyjnego. Decydenci powinni dokonać analizy struk-
tury posiadanych informacji z punktu widzenia ich przydatności. W przypadku stwierdzenia 
zbędnej nadmiarowości, należy przeprowadzić niezbędną kompresję danych. Gdy menedże-
rowie dysponują niepewną bądź niepełną informacją, muszą uwzględnić czynnik niepewność 
w procesie decyzyjnym. Pojawia się ona, gdy złożoność i współzależność elementów otoczenia 
staje się bardzo duża. Niepewność możemy definiować jako wzrost zmienności oraz dyna-
mizmu otoczenia trudne do przewidzenia, przy jednoczesnym braku kontroli decydenta 
nad uwarunkowaniami zewnętrznymi. W turbulentnym otoczeniu, w którym funkcjonuje 
przedsiębiorstwo, zarządzanie nim oparte jest na dostępnych informacjach, które w praktyce 
są z reguły niepełne. Konieczność podejmowania decyzji wymaga od decydentów właściwej 
oceny stopnia niepewności tych informacji. W przypadku danych liczbowych można pokusić 
się o wykorzystanie rachunku podobieństwa lub statystyki matematycznej, aczkolwiek decy-
denci bardzo często dysponują tylko nielicznymi danymi. Dlatego celowe wydaje się wyko-
rzystanie wiedzy eksperckiej oraz doświadczenia do oceny wartości użytkowej informacji.

Trzecim etapem będzie „uczenie się” organizacji. Jest to element modelu, który w przy-
szłości może zwiększyć wrażliwość na sygnały zewnętrzne. Dlatego powinniśmy temu pro-
blemowi poświęcić więcej uwagi. Etap „uczenia się” organizacji powinniśmy postrzegać jako 
integralną część zarządzania. W literaturze przedmiotu znalazło się wiele definicji organizacji 
„uczącej się”. P. Senge uważa, że organizacja „ucząca się” to taka „która ciągle rozszerza swoje 
możliwości kreowania własnej przyszłości”18. Organizacje „uczące się” mniejszą wagę przy-
wiązują do problemów efektywności, porządku, stabilności, a skupiają się na takich proble-
mach, jak adaptacyjność i elastyczność.19. „Uczenie się” jest procesem, który rozpoczyna się 
wraz z podejmowaniem przez przedsiębiorstwo działań. Konsekwencją tych działań są kon-
kretne rezultaty. Jeżeli podejmowane działania nie są zadawalające, to organizacje poszu-
kują nowej wiedzy, nowych możliwości, nowych rozwiązań funkcjonowania, które następnie 
są wprowadzane pod kątem oczekiwanych rezultatów20.

Pomiędzy pojęciem „adaptacja” a pojęciem „uczenie się” nie możemy postawić znaku 
równości. „Uczenie się” to nie tylko adaptacja, czyli dostosowanie się do panujących warun-
ków otoczenia. To również realizacja założonych celów, poprzedzona interpretacją sytuacji, 
modyfikacja sposobu działania przedsiębiorstwa oraz tworzenie schematów działania.

18 P. Senge, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczącej się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, 
s. 26.

19 S.  Gherardi, Organization Learning, w:  Internacional Encyklopedia of Business and Management, t.  4, 
Routledge, London – New York 1996, s. 39–41.

20 M. Fiol, M. Lyles, Organizational Learning, „Academy of Management Review” 1985, 10 (4), s. 803–813.
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2. Metodyka badań

Metodą pomiaru był wywiad, w którym wykorzystano kwestionariusz ankietowy. Zebrane 
dane zostały poddane szczegółowej analizie, a następnie opisane przy zastosowaniu metod 
statystyki opisowej. Dane dotyczyły rodzaju informacji rynkowej oraz jej źródeł, jakimi dys-
ponowali respondenci przy budowie systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie. System 
wczesnego reagowania według autora składa się z systemu informacyjnego, struktury oraz 
kultury organizacji. Te trzy czynniki wpływają na klasę zachowań przedsiębiorstwa. Bada-
nie miało charakter diagnostyczny i brały w niej udział tylko osoby z kadry zarządzającej. 
W badaniu wzięło udział 16 przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa zostały podzielone w zależ-
ności od stosunku wartości eksportu do wartości salda ich obrotów na: duże, średnie, małe 
oraz przedsiębiorstwa, które nie eksportowały swoich produktów.

Znaczenie Rosji w wymianie handlowej zmniejszyło się znacząco po 1989 r., jednak 
kraj ten pozostał ważnym parterem gospodarczym. Dlatego warto nieco bliżej przyjrzeć się 
kształtowaniu eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski do Rosji. Według danych 
Eurostatu w okresie 2003–2013 eksport ten wzrósł prawie trzykrotnie – z 0,4 od 1,3 mln euro. 
Należałoby wspomnieć, że sprzedaż do pozostałych krajów rosła jeszcze szybciej, z 5,3 do 
20,3 mln euro. Dlatego udział Rosji jako odbiorcy żywności z Polski w tym okresie spadł z 7,7 
do 6,2%. Nie dla wszystkich producentów nasz wschodni sąsiad stawał się mniej atrakcyjnym 
partnerem. Dla producentów owoców i warzyw ten wskaźnik rósł z 16 i 10% w 2003 r. do 29 
i 18% w 2013 r. W wyniku embarga nałożonego przez Federację Rosyjską w 2014 r. eksport 
produktów rolno-spożywczych skurczył się prawie o 30%21. Wśród badanych przedsiębiorstw 
na dzień przeprowadzania ankiety 33% miało zasięg globalny (sprzedający swoje produkty 
w wielu krajach na wielu kontynentach), 20% – międzynarodowy (kilka krajów), 33% – Unii 
Europejskiej oraz 14% – krajowy i regionalny.

3.  Źródła i rodzaje informacji pozyskiwanych z otoczenia 
w świetle badań własnych

Podstawowym problemem badawczym do zidentyfikowania jest źródło oraz przydatność 
informacji rynkowych. Wspomaganie procesów decyzyjnych ma na celu doprowadzenie do 
uzyskania oczekiwanych rezultatów działania. W pierwszej kolejności zbadano, czy przedsię-
biorcy zauważają coraz większą złożoność funkcjonowania rynków, a więc powiązania mię-
dzy nimi. Respondentom zostało zadane pytanie: Czy zgadza się Pan/Pani z twierdzeniem, 
że wzrastająca złożoność funkcjonowania rynków wymusza na przedsiębiorcy baczniejsze 

21 M. Drążek, M. Dziwulski, A. Kitała, M. Koleśnikow, M. Skrzypczyk, Wpływ ograniczeń handlowych przez 
Rosję na sektor rolno-spożywczy w Polsce, Raport Banku BGŻ BNP Paribas, Warszawa 2015, https://www.bgzbnp-
paribas.pl, dostęp 7.01.2017.
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obserwowanie zjawisk, procesów zachodzących w otoczeniu bliższym i dalszym przedsiębior-
stwa? Wyniki wskazują, iż większość respondentów odpowiedziało tak lub zdecydowanie tak. 
Należałoby zaznaczyć, że żaden z respondentów nie odpowiedział na pytanie negatywnie. 
Jak wskazują przeprowadzone badania, nie ma zależności postrzegania złożoności rynków 
od wielkości oraz zasięgu prowadzonej działalności.

Rysunek 1. Postrzeganie złożoności rynków przez przedsiębiorstwa różnej wielkości
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Źródło: opracowanie własne.

Następnie ankietowani zostali zapytani, czy brali pod uwagę wprowadzenie embarga 
przez Federację Rosyjską? Z przeprowadzonej analizy wynika, że 18% ankietowanych odpo-
wiedziało „Tak”, 57% – była to sytuacja trudna do przewidzenia, czekali na rozwój sytuacji, 
tylko jedna czwarta ankietowanych nie zakładała takiego scenariusza (rysunek 2).

Rysunek 2. Czy brał Pan/Pani pod uwagę wprowadzenie embarga przez Federację Rosyjską?
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Źródło: opracowanie własne.

Następnie poproszono przedstawicieli przedsiębiorstw o dokonanie analizy pozycji ryn-
kowej swojego przedsiębiorstwa. Grupa przedsiębiorstw, która przewidziała wprowadzanie 
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embarga przez Federację Rosyjską zadeklarowała, że ich pozycja rynkowa jest lepsza od kon-
kurencji. Przedsiębiorstwa, które nie zakładały wprowadzenia bądź była to dla nich sytu-
acja trudna do przewidzenia, deklarowały, że ich pozycja jest porównywalna z konkurencją 
bądź trudna do ocenienia. Żaden z respondentów nie ocenił pozycji rynkowej jako gorszej 
od konkurencji (rysunek 3).

Rysunek 3. Obecna pozycja rynkowa
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Źródło: opracowanie własne.

Następnie zadano respondentom pytanie, skąd najczęściej pozyskują informacje o kon-
kurentach. Wskazali oni zarówno materiały publikowane, jak i dane obserwacyjne. Stan-
dardem w analizie konkurentów jest stały monitoring prasy, mediów, cenników, działań 
promocyjnych. Kolejnym źródłem informacji są wszelkiego rodzaju targi oraz konferencje. 
Przedstawione powyżej metody zbierania informacji o konkurentach są bazą wyjściową do 
skutecznego badania i monitorowania otoczenia firmy. Zauważono, że żadne z przedsię-
biorstw nie stosuje wywiadu gospodarczego, ponieważ często jest to utożsamiane z działa-
niami nieetycznymi bądź szpiegostwem. Pogląd ten jest mylący, a systematyczne i skuteczne 
gromadzenie informacji o konkurentach daje wiedzę o kształtowaniu strategii przedsiębior-
stwa. Znaczny odsetek firm wykorzystuje informacje pochodzące od dostawców na temat 
zachowań zakupowych swoich konkurentów. Żaden z respondentów nie pozyskiwał infor-
macji innymi metodami niż wymienione w pytaniu (rysunek 4).

W dalszej analizie zadano pytanie: Czy zasoby wiedzy i  informacji posiadane przez 
Pana/ Pani przedsiębiorstwo, przekładają się na wartości finansowe, które wykorzystywane są 
do budowania przewagi strategicznej na rynku? Odpowiedzi w głównej mierze kształtowały 
się w przedziale między Zdecydowanie tak lub Tak, co wskazuje na to, że wiedza oraz infor-
macja jest wykorzystana do budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (rysunek 5).

Wśród badanych przedsiębiorstw 56% stanowią firmy istniejące na rynku od 26 i więcej 
lat, przedsiębiorstwa istniejące od 10 do 25 lat stanowią 30%, a poniżej 10 lat stanowią 16%. 
Struktura przedsiębiorstw według czasu istnienia wskazuje, iż nie była to pierwsza sytuacja 
kryzysowa (kryzys suprime, embargo 2005 itd.). Potrzeba umiejętnego wykorzystania wie-
dzy nabytej i uzupełnianie jej kolejną zmusza przedsiębiorstwa do rozwijania nowych sys-
temów zarządzania oraz „uczenia się”. W literaturze przedmiotu coraz częściej podkreślane 
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jest znaczenie wiedzy dla procesów gospodarczych. Jak widać z przeprowadzonych badań, 
wielkość eksportu nie ma wpływu na postrzeganie przez przedsiębiorstwa otoczenia dal-
szego. Organizacje „uczące się” dostosowują się do zmian w otoczeniu. Współcześnie mamy 
do czynienia ze zmianą organizacji gospodarki światowej. Pierwszym z procesów wyznacza-
jących tę zmianę jest rewolucja technologiczna, oparta głównie na technologiach informa-
tycznych, drugim procesem jest formowanie się gospodarki globalnej, a trzecim są zmiany 
związane z paradygmatem rozwoju, polegającym na przechodzeniu z gospodarki przemy-
słowej do gospodarki informacyjnej.

Rysunek 4. Informacja o konkurentach
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 5. Wiedza i informacja a przewaga strategiczna
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Źródło: opracowanie własne.
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Pytanie szóste dotyczy zjawisk, jakie zaobserwowali przedsiębiorcy przed wprowadza-
niem embarga przez Federację Rosyjską. Wskazuje pewną wrażliwość na sygnały płynące 
z rynków zbytu. Z odpowiedzi na to pytanie wynika, że sygnały dotyczyły obszarów zwią-
zanych ze sprzedażą, takich jak: spadek sprzedaży, wzrost zapasów, pogorszenie wyniku 
finansowego netto, skurczenie rynku zbytu, spadek udziałów w rynku, zwiększenie wyma-
gań klientów oraz wzrost konkurencji. Z przeprowadzonej analizy wynika, że przedsiębior-
stwa dostrzegły pierwsze symptomy zachodzących zmian.

Rysunek 6. Zjawiska zaobserwowane przez przedsiębiorców przed wprowadzeniem embarga
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Źródło: opracowanie własne.

Hiperkonkurencja zakłada działanie w otoczeniu dynamicznym, charakterystycznym 
dla szybkich i intensywnych posunięć konkurencyjnych, w którym rywale muszą działać 
szybko, aby zbudować swoją przewagę, neutralizując przewagę konkurentów. Model hiper-
konkurencji zakłada bardzo silną rywalizację oraz częste zmiany konkurencji. Głównymi 
aspektami są koszty, jakość, czas, wiedza, siła pozycji konkurencyjnej oraz płynność finan-
sowa22. Można wyróżnić cztery obszary, w których zachodzi ta konkurencja: zmiany upodo-
bań i gustów klientów, szybkie zmiany technologiczne, wzajemne przemieszanie się granic 

22 M. Moszkowicz, Strategia przedsiębiorstwa okresu przemiany, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2000, s. 37.
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geograficznych i sektorowych na skutek globalizacji oraz gromadzenie dużych zasobów finan-
sowych przez dotychczasowych rywali dzięki globalnym strategiom aliansowym23. Z danych 
na rysunku 6 wynika, że dla małych eksporterów spadek sprzedaży wiązał się bezpośrednio 
z pogorszeniem wyniku finansowego netto – co ciekawe w tej grupie nie zauważono wzrostu 
zapasów. Mali eksporterzy mają więc większą zdolność dopasowania zasobów niż duzi ekspor-
terzy. Wzrost konkurencji, co interesujące, był zauważalny u małych i średnich eksporterów, 
a utrata kluczowych klientów tylko u małych. Duzi eksporterzy najsilniej odczuwali spadek 
udziału oraz skurczenie rynku, czego efektem był spadek sprzedaży oraz wzrost zapasów.

Procesowi gromadzenia i przetwarzania informacji pochodzących z otoczenia powinna 
towarzyszyć celowość, z powodu której jest gromadzona. Pozwala to uporządkować ich 
poszukiwanie na postawie dostępnych źródeł. Źródła informacji możemy podzielić na pier-
wotne i wtórne. Informacje wtórne są to liczby i fakty, które już istnieją i zostały przez kogoś 
zgromadzone, przetworzone i opracowane w formy umożliwiające ich wykorzystanie. Zaletą 
wykorzystywania informacji wtórnych jest znaczna oszczędność czasu i niski koszt ich pozy-
skiwania. Według respondentów, instytucjami najczęściej wykorzystywanymi w poszukiwa-
niu informacji wtórnych są: kontakty własne, gazety, czasopisma specjalistyczne, opracowania 
tematyczne, media, Internet oraz targi i konferencje (rysunek 7).

Rysunek 7. Źródła wykorzystywane w poszukiwaniu informacji
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Źródło: opracowanie własne.

23 A. Rakowska, Przewaga konkurencyjna polskich przedsiębiorstw w kontekście wymagań stawianych nowo-
czesnym organizacjom, „Kwartalnik Naukowy Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie” 2008, nr 4, s. 6.
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W dalszej części ankiety przedmiotem analizy był rodzaj informacji rynkowych, inte-
resujących firmy. Uzyskane odpowiedzi wskazują na szczególnie wysokie zainteresowanie 
kształtowaniem popytu na rynkach zagranicznych oraz rynku krajowym, możliwościami 
i kosztami finansowania inwestycji, polityką walutową oraz handlową związaną ze sprzedażą 
swoich produktów na rynkach zagranicznych. Przedsiębiorstwa wykazują mniejsze zainte-
resowanie uwarunkowaniami makroekonomicznymi prowadzenia działalności (rysunek 8).

Rysunek 8. Poszukiwane informacje o otoczeniu makroekonomicznym
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Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując zebrane informacje, można wskazać, że przedsiębiorstwa wykazują orien-
tację rynkową, a więc podejmowanie działania zmierzają do zaspokojenia potrzeb nabywców 
w sposób lepszy niż konkurencja.

Jak zostało zauważone w poprzednim pytaniu, przedsiębiorstwa mniej interesują się 
warunkami makroekonomicznymi swojej działalności, dlatego też Sejm, rząd, GUS, infla-
cja itd. są najmniej wykorzystywanymi źródłami informacji. Przedsiębiorstwa większą 
uwagę poświęcają rynkom zbytu, a więc gromadzeniu informacji o klientach, konkurentach, 
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dostawcach. Podejmując decyzje rynkowe, przedsiębiorca nie może jedynie polegać na wtór-
nych źródłach informacji, ponieważ nie wyczerpują w pełni potrzeb informacyjnych przed-
siębiorstwa, nie informują również o konkretnym segmencie nabywców, o zachowaniach 
konkurentów itd. Coraz częściej przedsiębiorstwa, oprócz tradycyjnych form pozyskiwania 
informacji, takich jak prasa specjalistyczna, Internet itd., wykorzystują źródła o charakte-
rze specjalistycznym, weryfikacyjnym, pojawiają się też badania własne bądź opracowania 
firm doradczych (rysunek 9).

Rysunek 9. Najczęściej wykorzystywane źródła informacji
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Źródło: opracowanie własne.

Upowszechnienie technologii powoduje przewartościowanie roli i dostępności źródeł 
informacji wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo. Jednym z podstawowych źródeł pozy-
skiwania informacji rynkowych stał się Internet; zarówno tych o charakterze wtórnym, jak 
i pierwotnym. Z badań własnych wynika, że Internet stanowi jedną piątą źródeł pozyski-
wania informacji.

Przedsiębiorstwa skupiają się na własnej analizie otoczenia bliższego. Respondentów zapy-
tano, które z informacji o otoczeniu rynkowym są najbardziej poszukiwane przez przedsię-
biorców; wskazali oni na: klientów, preferencje konsumenckie, konkurentów oraz dostawców. 
W badaniu zostało wykazane, że przedsiębiorstwa w małym stopniu skłaniają się do poszu-
kiwania informacji o dystrybutorach i pośrednikach. Wiąże się to również z niską frekwen-
cją, jeśli chodzi o zawieranie różnych porozumień z innymi przedsiębiorstwami w ramach 
współpracy – tylko 15% przedsiębiorstw zawierało porozumienia oraz nawiązywało współ-
pracę z innymi przedsiębiorstwami (rysunek 10).
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Rysunek 10. Najbardziej poszukiwane informacje o otoczeniu przedsiębiorstwa
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 11. Informacja o klientach
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Źródło: opracowanie własne.

Przedmiotem dalszej analizy są źródła informacji o klientach. Pozwoli to na zbadanie 
rangi poszczególnych źródeł informacji w formułowaniu strategii przedsiębiorstwa. Analizując 
te dane, można dostrzec, że znaczenie poszczególnych źródeł informacji jest zróżnicowane, 
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a najważniejszym kryterium branym pod uwagę jest ocena jakości produktów oraz poziom 
satysfakcji klientów.

Następnie respondentom zostało zadane pytanie: Jakie działania zostały podjęte przez 
Pana/ Pani przedsiębiorstwo dotyczące klientów, po wprowadzeniu embarga przez Federację 
Rosyjską? Z przeprowadzanych badań wynika, że zebrane informacje na temat oceny jako-
ści produktów, poziomu satysfakcji klientów, preferencji oraz potrzeb klientów miało wpływ 
na podniesienie jakości oferowanych produktów u 16% respondentów. Wzbogacanie gamy 
produktowej umożliwiło zaoferowanie nowego asortymentu stałym klientom i pozyskanie 
nowych u 11% respondentów. Przedsiębiorstwa głównie skupiły się na poszukiwaniu nowych 
rynków zbytu 22% oraz na poszukiwaniu alternatywnych źródeł sprzedaży 19% (rysunek 12).

Rysunek 12. Działania w odniesieniu do klientów
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Źródło: opracowanie własne.

Informacje o dostawcach zbierane są głównie, gdy poszukiwani są dostawcy materiałów 
bądź usług dla nowych produktów lub nowych rynków zbytu, pojawia się problem z rentow-
nością produktów, występuje konflikt z obecnymi dostawcami oraz konkurencyjni dostawcy 
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oferują niższe ceny. Najbardziej poszukiwanymi informacjami o dostawcach są: jakość ofero-
wanych produktów i usług, warunki współpracy, możliwości alternatywnych źródeł dostawy 
(rysunek 13).

Rysunek 13. Informacje o dostawcach
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Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 14. Działania dotyczące dostawców
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Źródło: opracowanie własne.

Dalsza analiza dotyczyła działań odnośnie do dostawców, jakie zostały podjęte przez 
przedsiębiorstwa. Z przeprowadzonego badania wynika, że poszukiwanie nowych dostawców 
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zaznaczyło 29% respondentów, a zwiększenie wymogów jakościowych 19%. Podniesienie 
jakości oferowanych produktów przez przedsiębiorstwa jest sprzężone z informacjami o jako-
ści produktów oferowanych przez dostawców. Brak jakichkolwiek działań wykazało 23% 
respondentów w odniesieniu do dostawców oraz 8% w odniesieniu do klientów (rysunek 14).

Podsumowując zebrane informacje, należałoby wspomnieć o cechach jakościowych zebra-
nych informacji. Źródła wykorzystywanych informacji wskazują na dostateczną zgodność 
informacji ze stanem rzeczywistym. Ocena jakości zebranych informacji zależy od obiekty-
wizmu obserwacji oraz oceny w procesie gromadzenia danych.

4. Podsumowanie

Współczesny sukces przedsiębiorstwa buduje się na podstawie dobrej znajomości rynku 
oraz możliwość przewidywania, jak będzie kształtowało się jego otoczenie. Zadaniem sys-
temu informacyjnego jest rozpoznawanie słabych sygnałów płynących z otoczenia, ich ana-
liza oraz ocena przydatności do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Na 
podstawie literatury możemy wskazać trzy etapy wczesnego rozpoznawania zmian w otocze-
niu organizacji. Pierwszy etap to skanowanie – w trakcie tego procesu zbierane są informa-
cje o szansach i zagrożeniach pojawiających się w otoczeniu organizacji. Źródłem informacji 
na tym etapie są słabe sygnały płynące z otoczenia przedsiębiorstwa. Drugim etapem jest 
interpretacja zjawisk, a więc budowanie wiedzy na bazie spostrzeżonych sygnałów, ocena oraz 
poszukiwanie informacji związanych z kwestiami eksplorowanymi, budowanie scenariuszy 
rozwoju sytuacji. Trzeci etap to „uczenie się”, czyli wdrażanie przyjętej koncepcji działania, 
będącej interpretacją potencjalnego wpływu zmian, zachodzących w otoczeniu organizacji. 
Sposób posługiwania się informacją odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu każdej organi-
zacji, dzięki niemu można skuteczne reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu, a więc 
odpowiadać z wyprzedzeniem na potrzeby rynku.

Zwiększenie świadomości oraz zrozumienie zachodzących zmian to pierwszy etap roz-
poznawania słabych sygnałów płynących z otoczenia. Polega na włączeniu do tradycyjnych 
metod analizy otoczenia metod pozwalających na wykrycie zbliżających się nieciągłości. 
Metody tradycyjne to analiza otoczenia, polegająca na monitorowaniu prognoz ekono-
micznych, sprzedażowych, oraz analiza zachowań konkurentów. Do metod pozwalających 
na wykrycie zbliżających się nieciągłości otoczenia będziemy zaliczali prognozy techno-
logiczne oraz socjopolityczne, wsparte analizą szans i zagrożeń24. W przeciwieństwie do 
tradycyjnych metod nie mamy tu eksploracji trendów z przeszłości, ale analizę trendów 

24 B. Glinka, M. Kostera, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacja, kontekst, procesy zarządza-
nia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 404–405.
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społeczno-ekonomicznych, w skrócie PEST25, które w przyszłości mogą się przełożyć na wyniki 
ekonomiczne przedsiębiorstwa.

Przeprowadzone badania wskazują na niską rozpoznawalność nieciągłości przez przedsię-
biorstwa. Respondenci marginalizowali takie zagadnienia, jak geopolityka państwa, poziom 
bezrobocia, poziom inflacji, polityka banku centralnego itd. Słabość wychwytywania sygna-
łów wiąże się z brakiem zainteresowania przedsiębiorców narzędziami planowania, polegają-
cymi na analizie czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko 18% badanych przedsiębiorstw przewidziało 
wprowadzenie embarga przez Federację Rosyjską, dla 57% była to sytuacja trudna do prze-
widzenia, a dla 25% była zaskoczeniem. W dalszej części badań zaobserwowano, że przed-
siębiorcy rozumieją wzrastającą złożoności funkcjonowania rynków oraz potrzebę większej 
obserwacji zjawisk zachodzących w otoczeniu. Autorka uważa, że przedsiębiorcy dostrze-
gają potrzebę szerszej analizy otoczenia oraz wiedzy, by móc prognozować zmiany. Można 
powiedzieć, że polskie przedsiębiorstwa dopiero uczą się dostrzegać słabe sygnały, co świad-
czy o potrzebie budowania systemu informacyjnego na podstawie wychwytywania słabych 
sygnałów z otoczenia.

Gromadzenie i przetwarzanie informacji, a więc budowanie wiedzy na podstawie takich 
informacji, które umożliwiałyby elastyczne dostosowanie przedsiębiorstwa do zmieniających 
się warunków otoczenia. Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorcy w dobrym 
stopniu opanowali metody analizy tradycyjnej, a więc analizy ekonomiczne, analizy zacho-
wań konkurentów, konsumentów, dostawców itd. Z sygnałów zauważonych przez przedsię-
biorców można wymienić: spadek sprzedaży, wzrost wymagań klientów, wzrost konkurencji, 
spadek udziału w rynku, skurczenie rynków zbytu. Odpowiedzią na te zjawiska było poszu-
kiwanie informacji o kształtowaniu się popytu na rynku krajowym i zagranicznym oraz 
wzrost konkurencji w tych obszarach. W dalszej części badań poproszono respondentów 
o wskazanie informacji, które według nich są najczęściej wykorzystywane. Są to: informa-
cje o klientach, dostawcach, konkurentach oraz o preferencjach konsumenckich. Analizując 
otoczenie bliższe, przedsiębiorstwa próbują wyjść naprzeciw zmieniającym się warunkom 
otoczenia, a więc dostosować ofertę produktową do nowych wymagań konsumenckich oraz 
wyprzedzić rywali rynkowych.

Etap „uczenia się” – a więc wdrożenie nowej koncepcji działania. Obecnie informacja 
jest traktowana jako czwarty czynnik produkcji – obok trzech klasycznych: ziemi, kapitału, 
pracy ludzkiej. Rozwój społeczeństwa wiedzy jest warunkiem koniecznym dla rozwoju gospo-
darczego w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Informacja jest narzędziem generującym 
wiedzę, ale nie jest samą wiedzą. Informacja jest powiązana z czasem, może być aktualna 
bądź nie, a rozwój globalnego społeczeństwa informatycznego sprawia, że informacja staje 
się dobrem ekonomicznym. Wiedza natomiast to zdolność krytycznego myślenia w celu 

25 Metoda PEST zwana też generalną segmentacją otoczenia; dzieli otoczenie na: polityczno-prawne, ekono-
miczne, społeczne, technologiczne. Metoda ta służy do badania otoczenia makroekonomicznego organizacji.
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zróżnicowania informacji użytecznych i bezużytecznych. Czynnikami poszerzającymi wie-
dzę organizacji są jej pracownicy, a więc pracownicy są nośnikami wiedzy.
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Sources of Information Used  
in the Corporate Rapid Response System

Summary

The article presents the sources of information used in the corporate environment analysis. The key 
to efficiently forecast future events is to monitor the environment, i.e. to detect weak signals from the 
corporate environment. The analysis of a more distant environment helps to identify the direction of 
future changes, and the analysis of closer environment to adjust the product to future market conditions.

Keywords: market information, monitoring of the organisation environment, Russian embargo, pro-
cessing sector
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Streszczenie

Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy badawczej, że jednostki z sektora „budownictwo” ujawniają 
bądź na przestrzeni następujących po sobie lat dążą do ujawniania w sprawozdaniach finansowych 
optymalnej ilości informacji z zakresu wynikającego z postanowień MSR 16. W ramach badań doko-
nano przeglądu skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek z sektora „budownictwo” za lata 
2015 i 2016. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że co do zasady jednostki prezentują ujaw-
nienia obligatoryjne, które narzuca na nie MSR 16. Istnieją jednak pewne aspekty, takie jak na przy-
kład konieczność określenia planowanego okresu ekonomicznej użyteczności przez jednostki, wobec 
których można sformułować zarzut jednoznacznego braku ujawnień. Autorzy artykułu zauważają, że 
jednostki powinny dążyć to indywidualizowania „opowiadania” o swoim świecie przy zachowaniu po-
równywalności podstawowych danych.

Słowa kluczowe: MSR 16, rzeczowe aktywa trwałe, badanie ujawnień, jakość sprawozdań finansowych
Kody klasyfikacji JEL: M40, M41, M49
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1. Wprowadzenie

W najprostszym ujęciu sprawozdanie finansowe jest określane jako finalny produkt pro-
cesu przetwarzania informacji w rachunkowości i podstawowe źródło informacji ekonomicz-
nej dotyczącej działalności jednostki gospodarczej1. Zdaniem autorów artykułu sprawozdanie 
finansowe może być traktowane także jako swego rodzaju narracja, którą budują wzajemnie 
powiązane elementy. Innymi słowy, sprawozdanie finansowe jest opowiadaniem o świecie 
danej jednostki. Jak w jednym ze swoich dziełach pisał U. Eco, narracja polega na tworze-
niu świata, który „musi być tak precyzyjny, jak to tylko możliwe”. Jego zdaniem wyłącznie 
spełnienie tego kryterium pozwala odbiorcy na swobodę poruszania się w nim2. Gdy odnosi 
się te słowa do problematyki sprawozdawczości finansowej, to należy powiedzieć, że świat 
– tu sprawozdanie finansowe kreowane przez księgowych, menedżerów i zarząd powinno 
być uznawane za precyzyjne wyłącznie wówczas, gdy spełnione są fundamentalne i uzupeł-
niające cechy jakościowe przy zachowaniu odpowiedniego, zgodnego z wymogami poziomu 
ujawnień, a odbiorcy sprawozdań finansowych mogą na ich podstawie podejmować racjo-
nalne, świadome decyzje. Przez odpowiedni poziom ujawnień autorzy artykułu rozumieją:
• w minimalnym stopniu – ujawnianie przez podmioty wszystkich informacji obligato-

ryjnych, wynikających ze standardów rachunkowości,
• w optymalnym stopniu – ujawnianie przez podmioty wszystkich informacji obligatoryj-

nych wraz z informacjami fakultatywnymi, które w istotnym stopniu wspomagają zro-
zumienie istoty i wyników działalności jednostki.
Poszczególne MSR/MSSF zawierają w sobie różne wymogi dotyczące ujawniania kon-

kretnych informacji. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z postanowieniami MSR 1 „Pre-
zentacja sprawozdań finansowych”3:
• jednostki mają prawo do nieujawniania obligatoryjnych informacji wynikających z posta-

nowień różnych MSR/MSSF, gdy takie informacje zostaną uznane za nieistotne,
• jednostki powinny rozważać ujawnienie dodatkowych informacji, jeśli spełnienie kon-

kretnych wymogów MSSF nie wystarcza, aby umożliwić użytkownikom sprawozdania 
finansowego zrozumienie wpływu poszczególnych transakcji, innych zdarzeń i warun-
ków na sytuację finansową i wyniki finansowe działalności jednostki.
Pewne wątpliwości autorów referatu budzi samo pojęcie „ujawnienia”. MSR 1 posługuje 

się bowiem różnymi, bliskoznacznymi pojęciami – „prezentacja”, „ujawnianie”, „dostar-
czanie informacji”4. W obecnym stanie MSR/MSSF nie są one dokładnie zdefiniowane. 

1 E. Walińska, G. Urbanek, Sprawozdanie finansowe spółki zorientowane na zarządzanie wartością – propo-
zycje zmian, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, 
nr 74, s. 200.

2 U. Eco, Wyznania młodego pisarza, Weltbild, Warszawa 2011, s. 19.
3 Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, §31.
4 Ibidem, §112.
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W ramach niniejszego artykułu autorzy przyjmują, że termin „prezentacja” jest szerszy niż 
pojęcie „ujawnianie” i odnosi się głównie do podstawowych informacji (bardzo często tych 
w ujęciu liczbowym) przedstawionych w sprawozdaniu. Pojęcie „ujawnianie” rozumiane jest 
zatem w nieco węższym ujęciu i dotyczy w szczególności tych informacji, które traktowane 
są przez odbiorców sprawozdań finansowych jako użyteczne (a więc najczęściej informacji 
w formie opisowej – informacji objaśniających dane liczbowe). Badanie sprawozdań finanso-
wych pod kątem ujawnień prowadzi więc do określenia jakości sprawozdania finansowego5.

Analiza baz danych gromadzących artykuły z całego świata – Web of Science, Scopus 
czy BazEkon – doprowadziła do konkluzji, że badanie poziomu ujawnień z zakresu rzeczo-
wych aktywów trwałych w sprawozdaniach finansowych nie jest częstym tematem docie-
kań naukowych. Analizy w tym zakresie podejmowane były między innymi przez S. Hońko 
i P. Mućko6, E. Różańską7 i F. da Costę wraz z A. de Oliveirę. Przeprowadzona w niniejszym 
artykule analiza ujawnień z zakresu rzeczowych aktywów trwałych jest zbliżona do podej-
ścia autorów polskich. Dodatkowo podjęto próbę wstępnego badania na przykładzie spółek 
giełdowych z sektora „budownictwo”, czy poziom ujawnień z zakresu rzeczowych aktywów 
trwałych jest optymalny, a jeżeli nie, to czy na przestrzeni kolejnych lat ulega poprawie. 
Oznacza to, że w ramach niniejszego artykułu podjęto wstępną analizę jakości sprawozdań 
finansowych za lata 2015 i 2016 spółek z sektora „budownictwo” w zakresie wynikającym 
z postanowień MSR 16.

Celem podstawowym niniejszej publikacji była weryfikacja hipotezy badawczej, że jed-
nostki z sektora „budownictwo” ujawniają bądź na przestrzeni następujących po sobie lat dążą 
do ujawniania optymalnej ilości informacji w sprawozdaniach finansowych. W celu weryfi-
kacji hipotezy przebadano sprawozdania 46 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie z sektora „budownictwo” za lata 2015–20168. Przeprowadzone analizy 
zostały ukierunkowane na sformułowanie odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Czy jednostki z sektora „budownictwo” w latach 2015–2016 ujmowały w sprawozdaniach 

finansowych wszystkie wymagane ujawnienia z zakresu rzeczowych aktywów trwałych?
2. Czy jednostki z sektora „budownictwo” w latach 2015–2016 ujmowały w sprawozda-

niach finansowych fakultatywne ujawnienia z zakresu rzeczowych aktywów trwałych?
3. Czy nastąpiły istotne zmiany w poziomie ujawnień spółek sektora „budownictwo” pomię-

dzy sprawozdaniami za lata 2015 i 2016?

5 P. Kabalski, Trudne słowa, czyli jak wytłumaczyć pojęcia stosowane w MSSF, „Rachunkowość” 2015, nr 9, 
s. 16–21.

6 S. Hońko, P. Mućko, Zasady (polityka) rachunkowości w zakresie rzeczowych aktywów trwałych na podsta-
wie sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z sektora „handel detaliczny”, „Prace Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 255, s. 59–68.

7 E. Różańska, Zasady (polityka) rachunkowości w obszarze rzeczowych aktywów trwałych spółek notowanych 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z branży hotele i restauracje, „Studia Oeconomica Posnanien-
sia” 2014, nr 5, s. 112–124.

8 Do badania przyjęto spółki wchodzące w skład sektora „budownictwo” według stanu na dzień 31.05.2017. 
Wyłączeniu podlegały spółki, które nie stosowały MSR/MSSF oraz takie, do sprawozdań których dostęp był 
utrudniony.
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4. Czy brak niektórych ujawnień może być przesłanką do oceny, że dane sprawozdanie 
finansowe cechuje się niską jakością?

5. Czy zaistniała sytuacja, w której spółka ujawniała nadmiar informacji?
6. Czy analizowane spółki były karane za braki ujawnień z zakresu rzeczowych aktywów 

trwałych w tych latach?
Podstawową metodą badawczą zastosowaną w niniejszym artykule była analiza sprawoz-

dań finansowych 46 spółek z sektora „budownictwo” w celu uzyskania odpowiedzi na sfor-
mułowane pytania kontrolne. Próba została dobrana celowo, co uzasadnia istotny9 udział 
rzeczowych aktywów trwałych w sumie bilansowej wybranych spółek.

2.  Przegląd ujawnień obligatoryjnych i fakultatywnych 
wynikających z MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”

Podstawowym źródłem regulującym poziom ujawnień w zakresie rzeczowych aktywów 
trwałych są zapisy paragrafów 73 do 79 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 16 „Rze-
czowe aktywa trwałe”. Wstępny przegląd poszczególnych paragrafów doprowadził do konklu-
zji, iż zakres ujawnień wynikający z MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” jest szeroki i w dużej 
mierze określa ujawnienia obligatoryjne, których zestawienie zostało przedstawione w tabeli 1. 
MSR 16 przewiduje również szereg ujawnień fakultatywnych, co przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 1. Zakres ujawnień obligatoryjnych wynikających z MSR 16

Paragraf Ujawnienia wynikające z paragrafu

73a Informacje dotyczące metod wyceny zastosowanych do ustalenia wartości bilansowej brutto

73b Informacje dotyczące zastosowanych metod amortyzacji

73c Informacje dotyczące okresów użytkowania nieruchomości i zastosowanych stawek amortyzacyjnych

73d Informacje dotyczące wartości brutto i umorzenia (oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości) 
na początek i na koniec okresu

73e Informacje dotyczące uzgodnienia wartości bilansowej z początku okresu z wartością z końca okresu, 
pokazujące:
1) zwiększenia;
2) aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży lub zawarte w grupie do zbycia 

zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 i inne zbycia;
3) nabycie wskutek połączenia jednostek gospodarczych;
4) zwiększenia oraz zmniejszenia wynikające z przeszacowania zgodnie z paragrafami 31, 39 i 40 oraz 

z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, które zostały ujęte w innych całkowitych dochodach 
lub odwrócone bezpośrednio z innymi całkowitymi dochodami zgodnie z MSR 36;

5) odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie 
z MSR 36;

6) odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, które zostały odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów zgodnie z MSR 36;

9 Przeciętnie udział rzeczowych aktywów trwałych w sumie bilansowej w badanej próbie ukształtował się 
na poziomie ponad 27%.
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Paragraf Ujawnienia wynikające z paragrafu

73e 7) amortyzację;
8) różnice kursowe netto wynikające z faktu przeliczenia sprawozdania finansowego z waluty 

funkcjonalnej na inną walutę prezentacji łącznie z efektem przekształcenia sprawozdania finansowego 
jednostki działającej za granicą na walutę prezentacji jednostki sprawozdawczej;

9) inne zmiany

74a Informacje dotyczące faktu istnienia oraz kwoty ograniczeń dotyczących tytułu prawnego jednostki 
gospodarczej oraz informacje o zastawieniu rzeczowych aktywów trwałych tytułem zabezpieczenia 
zobowiązań

74b Informacje dotyczące kwoty nakładów uwzględnionych w wartości bilansowej pozycji rzeczowych aktywów 
trwałych w toku budowy

74c Informacje dotyczące kwoty zobowiązań umownych zaciągniętych w celu nabycia rzeczowych aktywów 
trwałych

74d Informacje dotyczące kwoty otrzymanych odszkodowań uzyskanych od stron trzecich z tytułu utraty 
wartości lub utracenia pozycji rzeczowych aktywów trwałych ujętych w rachunku zysku i strat, jeśli nie 
zostało to osobno ujawnione w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

75 Informacje dotyczące amortyzacji naliczonej w danym okresie w podziale na amortyzację uwzględnioną 
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów i stanowiącą część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych 
aktywów oraz umorzenia na koniec tego okresu

76 Informacje na temat rodzaju oraz skutków zmian wartości szacunkowych, które wywierają istotny 
wpływ w bieżącym okresie lub, jak się oczekuje, będą wywierały istotny wpływ w kolejnych okresach 
– w przypadku rzeczowych aktywów trwałych konieczność ujawniania informacji może wynikać ze zmian 
szacunków odnoszących się do:
• wartości końcowej (rezydualnej) środków trwałych,
• kosztów demontażu, usunięcia oraz renowacji środków trwałych,
• planowanych okresów amortyzacji,
• metod amortyzacji

77 Jeżeli pozycje rzeczowych aktywów trwałych są wykazywane w wartościach przeszacowanych, informacje 
dotyczące:
a) daty, na którą dokonano przeszacowania;
b) powołania niezależnego rzeczoznawcy;
c) wartości bilansowej każdej przeszacowanej grupy rzeczowych aktywów trwałych, która figurowałaby 

w sprawozdaniu finansowym, gdyby aktywa te były wykazywane w cenie nabycia lub koszcie 
wytworzenia;

d) nadwyżki z aktualizacji wyceny i zmiany zachodzące w okresie oraz ograniczenia dotyczące podziału 
nadwyżki pomiędzy udziałowców

78 Informacje na temat utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z MSR 36

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, §73–78.

Tabela 2. Zakres ujawnień fakultatywnych wynikających z MSR 16

Paragraf Ujawnienia wynikające z paragrafu

79a Informacje dotyczące wartości bilansowej czasowo nieużywanych rzeczowych aktywów trwałych

79b Informacje dotyczące wartości bilansowej brutto wszystkich, w pełni zamortyzowanych, rzeczowych 
aktywów trwałych będących nadal w używaniu

79c Informacje dotyczące wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych wycofanych z używania 
i niezaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF 5

79d W przypadku stosowania modelu wyceny według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia – informacje 
dotyczące wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych, o ile różni się ona w sposób istotny od wartości 
bilansowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, §79.



Michał Hendryk, Marta Fit, Alicja Adamów170

Dla celów badawczych niezbędne było takie uporządkowanie i sformułowanie pytań kon-
trolnych, które umożliwiłoby kompleksową analizę sprawozdań spółek dobranych do próby. 
Ostatecznie badanie zostało przeprowadzone w pięciu obszarach – wycena wstępna, amor-
tyzacja, wycena bilansowa, dodatkowe ujawnienia w jednostkach stosujących model warto-
ści przeszacowanej oraz inne. Zbiór pytań z zakresu ujawnień wynikających z postanowień 
MSR 16 przedstawiono w tabeli 310.

Tabela 3.  Lista kontrolna pytań badawczych w zakresie ujawnień wynikających 
z postanowień MSR 16

Obszar Lp. Pytanie O/F?*

Wycena wstępna
1 Czy jednostka ujawnia kwotę nakładów na środki trwałe w budowie? O

2
Czy poza zasadami wynikającymi z przepisów jednostka określa szczególne zasady 
ustalania wartości początkowej środków trwałych?

O

Amortyzacja

3 Jakie metody amortyzacji stosuje jednostka? O

4
Czy jednostka stosuje różne metody amortyzacji dla poszczególnych grup środków 
trwałych?

O

5
Czy jednostka wskazuje kwotę amortyzacji obciążającą wynik finansowy lub 
zwiększającą wartość aktywów?

O

6
Czy jednostka ujawnia informację o istotności wartości końcowej (rezydualnej) 
środków trwałych?

O

7 Czy jednostka stosuje dyskonto przy ustalaniu wartości końcowej? O

8
Czy jednostka ujawnia informacje na temat zasad wydzielania komponentów 
podlegających amortyzacji?

O

9
Czy jednostka ujawnia informacje na temat planowanego okresu ekonomicznej 
użyteczności środków trwałych?

O

10 Czy nastąpiły zmiany metod lub stóp amortyzacji? O

11 Czy jednostka określa próg istotności dla amortyzacji jednorazowej? O

Wycena 
bilansowa

12
Jaki model wyceny środków trwałych stosuje jednostka  
(wartości historycznej/ wartości przeszacowanej/mieszany)? 

O

13 Jakie grupy środków trwałych są wyceniane w wartości przeszacowanej? O

14
Czy jednostka ujawnia wartość bilansową oraz umorzenie na początek i na koniec 
okresu w poszczególnych grupach?

O

15 Czy jednostka ujawnia wartość bilansową czasowo nieużywanych środków trwałych? F

16
Czy jednostka ujawnia wartość bilansową brutto zamortyzowanych rzeczowych 
aktywów trwałych nadal użytkowanych przez jednostkę?

F

17
Czy jednostka ujawnia różnicę między wartością godziwą a wartością historyczną 
przeszacowanych rzeczowych aktywów trwałych?

F

10 W procesie badania analizowano ujawnienia wynikające wyłącznie z postanowień MSR 16. Oznacza to, że 
w badaniu pominięto między innymi kwestię ujawnień z zakresu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów 
trwałych, ponieważ wynika ona w szczególności z postanowień MSR 36.
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Obszar Lp. Pytanie O/F?*

Dodatkowe 
ujawnienia 
w jednostkach 
stosujących 
model wartości 
przeszacowanej

18 Czy jednostka ujawnia, kto, kiedy i według jakich metod dokonywał wyceny? O

19
Czy jednostka ujawnia, jakie dane wejściowe były podstawą ustalania wartości 
godziwej?

O

20 Czy ujawniono wartość historyczną przeszacowanych grup środków trwałych? O

21
Czy ujawniono kwotę nadwyżki z przeszacowania oraz zasady jej rozliczania 
(jednorazowo czy sukcesywnie)? 

O

Inne
22

Czy istnieją ograniczenia dotyczące tytułu prawnego jednostki do rzeczowych 
aktywów trwałych?

O

23
Czy jednostka ujawnia kwoty odszkodowań otrzymanych w związku z utratą wartości 
rzeczowych aktywów trwałych?

O

* O – ujawnienie obligatoryjne, F – ujawnienie fakultatywne.
Źródło: S. Hońko, P. Mućko, Zasady (polityka) rachunkowości w zakresie rzeczowych aktywów trwałych na podstawie sprawoz-
dań finansowych emitentów papierów wartościowych z sektora „handel detaliczny”, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu” 2012, nr 255, s. 62.

Wyniki analizy sprawozdań finansowych na podstawie sformułowanych w tabeli 3 pytań 
zostały przedstawione w kolejnej części artykułu.

3.  Przegląd sprawozdań finansowych spółek z sektora 
„budownictwo” za lata 2015–2016 w zakresie ujawnień 
wynikających z MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”

W toku badania przeprowadzono analizę skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
46 spółek z wykorzystaniem ankiety stworzonej na podstawie listy pytań ujętych w tabeli 3. 
W celu zwiększenia porównywalności otrzymanych wyników większość pytań została sfor-
mułowana w taki sposób, aby możliwe było udzielenie na nie odpowiedzi twierdzącej lub 
przeczącej. Pytania dotyczące wybranej metody amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych, 
przyjętego modelu wyceny czy też grup środków trwałych, które podlegały wycenie w war-
tości przeszacowanej, miały charakter opisowy. Syntetyczne wyniki analizy zaprezentowano 
w tabeli 4.

Kwotę nakładów na środki trwałe w budowie ujawniło w 2015 r. 65% badanych spółek, 
natomiast w 2016 r. 61%. Wśród nich nieliczne podały szczegółowe informacje dotyczące 
rodzaju wytwarzanego środka trwałego oraz terminu oddania go do użytkowania. Nie-
ujawnienie informacji o kwocie nakładów na środki trwałe w budowie mogło wynikać 
z braku jakichkolwiek wydatków związanych z wytwarzaniem przez spółki nowych środ-
ków trwałych. Zdaniem autorów, z uwagi na fakt, że ujawnianie informacji na temat nakła-
dów na środki trwałe w budowie jest zgodnie z postanowieniami MSR 16 obligatoryjne, 
wskazane w tym przypadku byłoby przynajmniej podanie informacji, że nakłady na środki 
trwałe w budowie nie wystąpiły. Takie podejście zwiększyłoby wartość informacyjną spra-
wozdania finansowego.
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Żadne z badanych przedsiębiorstw nie ujawniało informacji o stosowaniu specyficz-
nych metod wyceny wstępnej rzeczowych aktywów trwałych zarówno w roku 2015, jak 
i w 2016, co oznacza, że spółki nie wychodziły poza ramy nakreślone przez postanowienia 
MSR 16 w tym zakresie.

Tabela 4.  Zakres ujawnień dotyczących rzeczowych aktywów trwałych w skonsolidowanych 
sprawozdaniach finansowych spółek sektora „budownictwo” za lata 2015 i 2016

Zakres Lp. Pytanie
2015 2016

TAK NIE TAK NIE

Wycena wstępna

1 Czy jednostka ujawnia kwotę nakładów na środki trwałe 
w budowie? 65% 35% 61% 39%

2
Czy poza zasadami wynikającymi z przepisów jednostka 
określa szczególne zasady ustalania wartości początkowej 
środków trwałych?

0% 100% 0% 100%

Amortyzacja

3
Jakie metody amortyzacji stosuje jednostka?
a) liniowa
b) mieszane

93%
7%

93%
7%

4 Czy jednostka stosuje różne metody amortyzacji dla 
poszczególnych grup środków trwałych? 2% 98% 2% 98%

5 Czy jednostka wskazuje kwotę amortyzacji obciążającą 
wynik finansowy lub zwiększającą wartość aktywów? 100% 0% 100% 0%

6 Czy jednostka ujawnia informację o istotności wartości 
końcowej (rezydualnej) środków trwałych? 13% 87% 13% 87%

7 Czy jednostka stosuje dyskonto przy ustalaniu wartości 
końcowej? 4% 96% 4% 96%

8 Czy jednostka ujawnia informacje na temat zasad 
wydzielania komponentów podlegających amortyzacji? 35% 65% 35% 65%

9 Czy jednostka ujawnia informacje na temat planowanego 
okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych? 87% 13% 87% 13%

10 Czy nastąpiły zmiany metod lub stóp amortyzacji? 0% 100% 0% 100%

11 Czy jednostka określa próg istotności dla amortyzacji 
jednorazowej? 15% 85% 15% 85%

Wycena 
bilansowa

12

Jaki model wyceny środków trwałych stosuje jednostka?
a) wartości historycznej
b) wartości przeszacowanej
c) model mieszany

70%
20%
10%

70%
20%
10%

13

Jakie grupy środków trwałych są wyceniane w wartości 
przeszacowanej?
a) wszystkie
b) wybrane
c) brak informacji

14%
57%
29%

14%
57%
29%

14 Czy jednostka ujawnia wartość bilansową oraz umorzenie 
na początek i na koniec okresu w poszczególnych grupach? 98% 2% 98% 2%

15 Czy jednostka ujawnia wartość bilansową czasowo 
nieużywanych środków trwałych? 0% 100% 0% 100%

16
Czy jednostka ujawnia wartość bilansową brutto 
zamortyzowanych rzeczowych aktywów trwałych nadal 
użytkowanych przez jednostkę?

0% 100% 0% 100%
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Zakres Lp. Pytanie
2015 2016

TAK NIE TAK NIE

Wycena 
bilansowa 17

Czy jednostka ujawnia różnicę między wartością godziwą 
a wartością historyczną przeszacowanych rzeczowych 
aktywów trwałych?

2% 98% 2% 98%

Dodatkowe 
ujawnienia przy 
stosowaniu 
modelu wartości 
przeszacowanej*

18
Czy jednostka ujawnia, kto, kiedy i według jakich metod 
dokonywał wyceny?

29% 71% 21% 79%

19
Czy jednostka ujawnia, jakie dane wejściowe były 
podstawą ustalania wartości godziwej?

21% 79% 21% 79%

20
Czy ujawniono wartość historyczną przeszacowanych grup 
środków trwałych?

14% 86% 14% 86%

21
Czy ujawniono kwotę nadwyżki z przeszacowania oraz 
zasady jej rozliczania (jednorazowo czy sukcesywnie)? 

21% 79% 21% 79%

Inne

22
Czy istnieją ograniczenia dotyczące tytułu prawnego 
jednostki do rzeczowych aktywów trwałych?

63% 37% 78% 22%

23
Czy jednostka ujawnia kwoty odszkodowań otrzymanych 
w związku z utratą wartości rzeczowych aktywów 
trwałych?

0% 100% 0% 100%

* Przedstawione w ujęciu procentowym wyniki dotyczą wyłącznie spółek, które stosowały model wartości przeszacowanej 
lub model mieszany.
Źródło: opracowanie własne.

W badanych jednostkach dominującą metodą amortyzacji była metoda liniowa, którą 
stosuje 93% spółek. Tylko 7% badanej populacji (spółki Elektrotim SA, Korporacja Budowlana 
Dom SA i Tesgas SA) zdecydowało się na metodę mieszaną, przyjmując metodę liniową lub 
degresywną dla różnych grup środków trwałych. W badanych latach 2015–2016 nie nastą-
piły zmiany metod amortyzacji. Na uwagę zasługuje także fakt, że żadna z badanych spółek 
nie ujawniła, jakie metody amortyzacji stosuje w odniesieniu do konkretnych grup rzeczo-
wych aktywów trwałych. Warto także dodać, że we wszystkich sprawozdaniach wykazano 
kwotę amortyzacji obciążającą wynik finansowy.

Bardzo interesującym faktem jest to, że aż 87% badanej populacji w 2015 r. nie ujawniało 
informacji o istotności wartości końcowej środków trwałych. Taki sam wynik został odnoto-
wany w 2016 r. Biorąc pod uwagę fakt, że MSR 16 traktuje ujawnienie dotyczące istotności war-
tości rezydualnej środków trwałych jako obligatoryjne, informacja na ten temat także powinna 
pojawić się w sprawozdaniu finansowym. Gdy wartość końcowa uznawana jest za nieistotną, 
wtedy taka informacja powinna zostać również ujawniona w notach. Równie ciekawym wyni-
kiem badania jest to, że wysokość stopy dyskontowej przy ustalaniu wartości końcowej ujaw-
niało tylko 4% badanych spółek (Libet SA i Mostostal Warszawa SA). Niestety, na podstawie 
informacji przedstawianych przez spółki nie można było jednoznacznie określić, jaki odsetek 
populacji uznaje wartość rezydualną za istotną, dlatego trudno było wnioskować, czy ujawnienie 
wysokości stopy dyskontowej tylko przez 4% badanych jednostek było wynikiem bardzo niskim.

Informacje o zasadach wydzielania komponentów podlegających amortyzacji zarówno 
w roku 2015, jak i 2016 ujawniało tylko 35% spółek. Tak niski wynik w przypadku tego 
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obligatoryjnego ujawnienia można tłumaczyć tym, że pozostałe spółki nie miały bądź nie 
przewidywały istnienia komponentów, które powinny podlegać odrębnej amortyzacji. Według 
autorów informacja na ten temat powinna pojawić się w polityce rachunkowości.

Informacje dotyczące planowanego okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych 
w latach 2015–2016 ujawniało 87% spółek. Cześć podmiotów przedstawiała okres ekonomicz-
nej użyteczności jako przedział czasowy, natomiast niektóre ze spółek podawały przedziały 
stawek amortyzacyjnych w ujęciu procentowym. Zbadane spółki stosowały zbliżony okres 
ekonomicznej użyteczności dla tych samych grup środków trwałych. W znaczącej większo-
ści przypadków spółki przyjmowały stawki wynikające z przepisów podatkowych, co naj-
prawdopodobniej podyktowane było dążeniem do wyeliminowania różnic przejściowych 
pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową.

Nie zaskakuje również to, że w żadnej z badanych spółek nie nastąpiła zmiana metod lub 
stóp procentowych amortyzacji. Tylko 15% próby badawczej (zarówno w 2015, jak i 2016 r.) 
określało próg amortyzacji jednorazowej. Co do zasady, spółki określały dwa progi amor-
tyzacji jednorazowej:
a) 1000 PLN, kwalifikując przedmiot amortyzacji jednorazowej bezpośrednio do kosztów 

zużycia materiałów,
b) 3500 PLN, ujmując przedmiot amortyzacji jednorazowej jako środek trwały i następnie 

amortyzując go jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
W tym miejscu można byłoby się zastanawiać, czy nieujawnianie wysokości progu amor-

tyzacji jednorazowej można utożsamiać z faktem, iż jednostki nie podejmują się tego typu 
czynności. Praktyka gospodarcza pokazuje jednak, że amortyzacja jednorazowa jest rozwią-
zaniem chętnie stosowanym przez różne podmioty.

Kolejna grupa pytań badawczych dotyczyła ujawnień z zakresu wyceny bilansowej. Prze-
prowadzone badania doprowadziły do wyodrębnienia struktury procentowej badanej popu-
lacji według kryterium zastosowanych modeli wyceny rzeczowych aktywów trwałych, co 
przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Modele wyceny środków trwałych – struktura badanej populacji

70%

20%

10%

model wartości historycznej

model wartości przeszacowanej
model mieszany

Źródło: opracowanie własne.

Jednostki, które stosowały model wartości przeszacowanej, w 14% wyceniały za pomocą 
tego modelu wszystkie posiadane rzeczowe aktywa trwałe, 57% stosowało ten model tylko do 
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wybranych grup rzeczowych aktywów trwałych (np. grunty, budynki, budowle, nieruchomo-
ści), natomiast 29% nie ujawniało żadnych informacji w tym zakresie. Co warto zaznaczyć, 
znacząca większość spółek (98%) ujawniała wartość bilansową oraz umorzenie na początek 
i na koniec okresu w poszczególnych grupach środków trwałych. Wyjątek stanowiła spółka 
Instal Kraków SA, która zarówno w roku 2015, jak i 2016 ujawniała jedynie wartość netto 
środków trwałych w podziale na poszczególne grupy na dzień kończący okres sprawozdaw-
czy, pomijając przy tym zwiększenia i zmniejszenia występujące w ciągu roku obrotowego.

Badanie ujawnień fakultatywnych z zakresu wyceny bilansowej doprowadziło do sfor-
mułowania następujących wniosków:
• żadna z badanych spółek nie ujawniła wartości bilansowej czasowo nieużywanych środ-

ków trwałych, co prawdopodobnie świadczyło o tym, że po prostu takie elementy rze-
czowych aktywów trwałych nie wystąpiły;

• żadna z badanych spółek nie ujawniła wartości bilansowej już zamortyzowanych rzeczo-
wych aktywów trwałych, które byłyby nadal używane przez jednostkę, co mogło świad-
czyć o odpowiednim określeniu przez badane spółki okresu ekonomicznej użyteczności 
tych składników majątku;

• tylko jedna spółka, PGB SA, ujawniła informacje na temat różnicy pomiędzy wartością 
godziwą a wartością historyczną przeszacowanych rzeczowych aktywów trwałych.
Spółki stosujące model wartości przeszacowanej zostały dodatkowo przebadane przy 

zastosowaniu pytań 18–21. Na szczególną uwagę zasługuje to, że tylko 20% z badanych spółek 
stosujących model wartości przeszacowanej podawało informacje na temat rzeczoznawcy 
dokonującego wyceny oraz stosowanych przez niego metod. Należy zaznaczyć, że prawie 
zawsze były to informacje bardzo ogólne i mało dokładne. Najbardziej szczegółowymi ujaw-
nieniami w tym zakresie wyróżniała się spółka PGB SA, która jako jedyna ujawniała datę 
przeprowadzenia wyceny. Dodatkowo spółka ta przedstawiała metody wyceny, które zostały 
zastosowane do poszczególnych rzeczowych aktywów trwałych (przykładowo metoda docho-
dowa uwzględniająca powierzchnię wynajmu zgodnie z zawartymi umowami najmu). Ana-
lizując pozostałe pytania dotyczące ujawnień, które powinny pojawić się w sprawozdaniach 
jednostek stosujących model wartości przeszacowanej (pytania 19–21), można zauważyć, że 
bardzo mało z nich prezentowało informacje na temat danych wejściowych stanowiących 
podstawę ustalania wartości godziwej, wartości historycznej przeszacowanych grup środków 
trwałych czy kwoty nadwyżki z przeszacowania wraz z zasadami jej rozliczania11. Problem 
ujawnień w przypadku rzeczowych aktywów trwałych wycenianych w wartości przeszaco-
wanej był więc istotny.

Jedną z nielicznych kategorii, które uległy zmianie na przestrzeni lat 2015 i 2016, był 
poziom ujawnień na temat ograniczeń dotyczących tytułu prawnego jednostki do rzeczowych 

11 Warto zaznaczyć, że szeroki zakres ujawnień dotyczących aktywów wycenianych w wartości godziwej okre-
śla także MSSF 13. Obligatoryjna w przypadku rzeczowych aktywów trwałych wycenianych w wartości prze-
szacowanej jest na przykład konieczność ujawniania informacji o zastosowanych poziomach hierarchii wartości 
godziwej, czego bardzo często brakuje w sprawozdaniach finansowych.
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aktywów trwałych. W 2015 r. informacje na temat takich ograniczeń ujawniło 63% badanych 
jednostek, natomiast w 2016 r. 78%. Przyczyną takiej zmiany mogło być zwiększenie przez 
spółki poziomu zobowiązań z tytułu leasingu, dzierżawy lub najmu. W 2016 r. niektóre z nich 
zaciągnęły bowiem nowe zobowiązania z tytułu leasingu rzeczowych aktywów trwałych.

Należy także zaznaczyć, że zarówno w 2015, jak i w 2016 r. żadna ze spółek nie ujaw-
niała kwoty odszkodowań otrzymanych w związku z utratą wartości rzeczowych aktywów 
trwałych. Taki stan wynikał prawdopodobnie z tego, że po prostu żadna z badanych spółek 
takiego odszkodowania nie otrzymała.

Warto dodać, że autorzy pracy nie odnotowali przypadku, w którym ujawnienia z zakresu 
MSR 16 miałyby wzorcowy charakter. Nie były one wyczerpujące, ani nie odbiegały od wyzna-
czanych przez przepisy tendencji.

Z badanej populacji wybrane zostały trzy spółki o różnym modelu wyceny, których spra-
wozdania zdaniem autorów były sporządzone w sposób najbardziej zbliżony do optymal-
nego (przynajmniej pod kątem ujawnień z zakresu rzeczowych aktywów trwałych). Wyniki 
badania dotyczące tych spółek przedstawione zostały w tabeli 5.

Tabela 5.  Wyniki badania spółek o najbardziej rzetelnym poziomie ujawnień z zakresu MSR 16 
„Rzeczowe aktywa trwałe”

Lp. Pytanie
Spółka

PBG S. A. LIBET SA MFO SA

1
Czy jednostka ujawnia kwotę nakładów na środki trwałe 
w budowie?

tak tak tak

2
Czy poza zasadami wynikającymi z przepisów jednostka określa 
szczególne zasady ustalania wartości początkowej środków 
trwałych?

nie nie nie

3 Jakie metody amortyzacji stosuje jednostka? liniowa liniowa liniowa

4
Czy jednostka stosuje różne metody amortyzacji dla 
poszczególnych grup środków trwałych?

nie nie nie

5
Czy jednostka wskazuje kwotę amortyzacji obciążającą wynik 
finansowy lub zwiększającą wartość aktywów?

tak tak tak

6
Czy jednostka ujawnia informację o istotności wartości końcowej 
(rezydualnej) środków trwałych?

tak tak nie

7 Czy jednostka stosuje dyskonto przy ustalaniu wartości końcowej? nie tak nie

8
Czy jednostka ujawnia informacje na temat zasad wydzielania 
komponentów podlegających amortyzacji?

nie nie nie

9
Czy jednostka ujawnia informacje na temat planowanego okresu 
ekonomicznej użyteczności środków trwałych?

tak tak tak

10 Czy nastąpiły zmiany metod lub stóp amortyzacji? nie nie nie

11
Czy jednostka określa próg istotności dla amortyzacji 
jednorazowej?

nie nie nie

12
Jaki model wyceny środków trwałych stosuje jednostka (wartości 
historycznej / wartości przeszacowanej / mieszany)? 

model 
mieszany

wartości 
historycznej

wartości 
przeszacowanej



Analiza ujawnień w zakresie rzeczowych aktywów trwałych na podstawie sprawozdań finansowych... 177

Lp. Pytanie
Spółka

PBG S. A. LIBET SA MFO SA

13
Jakie grupy środków trwałych są wyceniane w wartości 
przeszacowanej?

grunty nie dotyczy wszystkie

14
Czy jednostka ujawnia wartość bilansową oraz umorzenie 
na początek i na koniec okresu w poszczególnych grupach?

tak tak tak

15
Czy jednostka ujawnia wartość bilansową czasowo nieużywanych 
środków trwałych?

nie nie nie

16
Czy jednostka ujawnia wartość bilansową brutto zamortyzowanych 
rzeczowych aktywów trwałych nadal użytkowanych przez 
jednostkę?

nie nie nie

17
Czy jednostka ujawnia różnicę między wartością godziwą 
a wartością historyczną przeszacowanych rzeczowych aktywów 
trwałych?

tak nie nie

18
Czy jednostka ujawnia, kto, kiedy i według jakich metod dokonywał 
wyceny?

tak nie dotyczy tak

19
Czy jednostka ujawnia, jakie dane wejściowe były podstawą 
ustalania wartości godziwej?

tak nie dotyczy tak

20
Czy ujawniono wartość historyczną przeszacowanych grup środków 
trwałych?

tak nie dotyczy tak

21
Czy ujawniono kwotę nadwyżki z przeszacowania oraz zasady jej 
rozliczania (jednorazowo czy sukcesywnie)? 

tak nie dotyczy tak

22
Czy istnieją ograniczenia dotyczące tytułu prawnego jednostki do 
rzeczowych aktywów trwałych?

tak tak tak

23
Czy jednostka ujawnia kwoty odszkodowań otrzymanych 
w związku z utratą wartości rzeczowych aktywów trwałych?

nie nie nie

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w celu uzupełnienia wniosków, badaniu poddano raporty zgodności spra-
wozdań emitentów papierów wartościowych z MSSF opublikowane w latach 2016–2017. Komi-
sja Nadzoru Finansowego dostrzegała bowiem w sprawozdaniach finansowych emitentów 
papierów wartościowych pewne problemy z brakiem informacji, których ujawnianie, zgod-
nie z postanowieniami MSR 16, było obligatoryjne. Uwagi Komisji Nadzoru Finansowego 
w tym zakresie przedstawiono w tabeli 6.

Wyniki badań Komisji Nadzoru Finansowego w pewnym stopniu potwierdzają spostrze-
żenia autorów pracy – jednostki co do zasady nie ujawniają informacji na temat rzeczowych 
aktywów trwałych wycenianych w wartości przeszacowanej, a także zdarzają się sytuacje, 
w których nie ujawniają one informacji na temat planowanego okresu ekonomicznej uży-
teczności środków trwałych.

Dodatkowo analizie nieprawidłowości z powodu braku ujawnień w zakresie MSR 16 
poddano wykaz kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w latach 2006–201712. 

12 Komisja Nadzoru Finansowego, Wykaz kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, https://bip.
knf.gov.pl/pliki/kary_KNF_24-10-2017_tcm6–27121.pdf, dostęp 29.10.2017.
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Interesujące jest to, że dwie spółki wchodzące w skład próby badawczej – PBG SA oraz Korpo-
racja Budowlana DOM SA – zostały przez KNF ukarane, jednak w żadnym przypadku kary 
te nie dotyczyły braku ujawnień wynikających z postanowień MSR 16. Dodatkowo, spółka 
PBG SA została wybrana przez autorów jako „modelowy” przedstawiciel ujawnień w tym 
zakresie. Na podstawie takiej sytuacji można postawić hipotezę, że, nawet jeżeli spółka była 
kiedykolwiek karana przez KNF za nieprawidłowości w zakresie stosowania MSR/MSSF, 
to nie musi automatycznie oznaczać, że jej sprawozdanie finansowe charakteryzuje się niską 
jakością. Badanie w tym zakresie może zostać przeprowadzone przez autorów w przyszłości.

Tabela 6.  Problem ujawnień z zakresu MSR 16 w raportach zgodności sprawozdań finansowych 
emitentów papierów wartościowych z MSSF opublikowanych w latach 2016–2017

Tytuł publikacji
Data 

publikacji 
raportu

Sprawozdania, które zostały 
poddane analizie w raporcie

Problemy związane z ujawnieniami 
wynikającymi z MSR 16

Zgodność sprawozdań 
emitentów papierów 
wartościowych z MSSF.
Analiza przeprowadzona 
w 2015 r.

Luty 2016 Skonsolidowane 
sprawozdania finansowe za 
rok 2014
Śródroczne skonsolidowane 
sprawozdania finansowe za 
rok 2015

Brak ujawnienia, w odniesieniu do 
gruntów wykazywanych w wartościach 
przeszacowanych: informacji o tym, czy 
powołany został niezależny rzeczoznawca, 
wartości bilansowej, która figurowałaby 
w sprawozdaniu finansowym, gdyby grunty 
były wykazywane w cenie nabycia, oraz 
informacji o nadwyżce z aktualizacji wyceny, 
z podaniem zmian zachodzących w okresie 
(por. §77 lit. b, e, f MSR 16 „Rzeczowe aktywa 
trwałe”) 

Zgodność sprawozdań 
emitentów papierów 
wartościowych z MSSF.
Analiza przeprowadzona 
w 2016 r.

Luty 2017 Skonsolidowane 
sprawozdania finansowe za 
rok 2015
Śródroczne skonsolidowane 
sprawozdania finansowe za 
rok 2016

Brak ujawnienia stawek amortyzacyjnych 
zastosowanych dla każdej grupy aktywów 
trwałych (por. §73 lit. c MSR 16 „Rzeczowe 
aktywa trwałe”) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Komisja Nadzoru Finansowego, Zgodność sprawozdań emitentów papierów warto-
ściowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2015 r, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_MSSF_2015_
zatwierdzony_luty_45603_56218.pdf, dostęp 29.10.2017; Komisja Nadzoru Finansowego, Zgodność sprawozdań emiten-
tów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2016 r., https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/
RAPORT_MSSF_2016_55737.pdf, dostęp 29.10.2017.

4. Podsumowanie

Wstępne obserwacje doprowadziły autorów artykułu do wniosku, że zawartość sprawoz-
dań finansowych badanych spółek w latach 2015–2016 była niemal identyczna. Spółki dążyły 
do jak najwierniejszego odzwierciedlenia wymogów narzuconych przez Międzynarodowe 
Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 
Na podstawie analizy sprawozdań finansowych 46 spółek z sektora „budownictwo” za lata 
2015–2016 można postawić tezę, że istnieją pewne kategorie z zakresu ujawnień dotyczących 
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rzeczowych aktywów trwałych, na temat których co do zasady informacje nie były przedsta-
wiane w sposób optymalny. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące fakty:
• ponad 10% badanej populacji nie ujawniło informacji dotyczącej planowanego okresu 

użyteczności środków trwałych, mimo że było to ujawnienie obligatoryjne;
• jedynie 15% spółek ujawniało próg istotności dla amortyzacji jednorazowej, natomiast 

w przypadku pozostałej części populacji nie do końca wiadomo, czy jednostka określała, 
a jeżeli tak, to w jakiej wysokości próg amortyzacji jednorazowej;

• jednostki nie ujawniały żadnych informacji fakultatywnych;
• spółki stosujące model wartości przeszacowanej co do zasady nie ujawniały konkretnie 

kto, kiedy i według jakich metod dokonał wyceny oraz jakie dane wejściowe były pod-
stawą ustalania wartości godziwej; nieliczne z nich ujawniały natomiast wartość histo-
ryczną przeszacowanych grup środków trwałych oraz kwotę nadwyżki z przeszacowania 
wraz z zasadami jej rozliczania.
Formułując ostateczne wnioski, można przyjąć, że co do zasady jednostki z sektora 

„budownictwo” w latach 2015–2016 ujawniały spektrum obligatoryjnych informacji wynika-
jących z MSR 16. Jednoznaczny problem braku ujawnień pojawiał się głównie w przypadku 
tematyki planowanego okresu ekonomicznej użyteczności. W pozostałych przypadkach 
braki ujawnień mogły wynikać z faktu, że zjawiska gospodarcze, których dotyczyły wymogi 
MSR 16 po prostu w badanych spółkach nie wystąpiły. W takim przypadku zdaniem autorów 
wskazane byłoby jednak przynajmniej ujawnienie informacji, że właśnie takie zdarzenia nie 
wystąpiły. Warto zaznaczyć, że jednostki nie ujawniały żadnych fakultatywnych informa-
cji. Taki stan rzeczy nie wynikał jednak z faktu, że spółki próbowały coś ukryć bądź zataić 
– sytuacja była podyktowana prawdopodobnie tym, że takie zdarzenie gospodarcze w ich 
przypadku nie zaistniało.

Co warto podkreślić, sprawozdania finansowe na przestrzeni badanych lat nie zmie-
niły się istotnie pod względem poziomu ujawnień. Jedyna dostrzegalna zmiana dotyczyła 
ujawnień w zakresie ograniczeń prawnych do rzeczowych aktywów trwałych, jednak wyni-
kała ona nie z dążenia jednostek do poprawy jakości ujawnień w sprawozdaniu finanso-
wym, a po prostu z poszerzania ekspansji z zakresu umów leasingowych. Należy także 
mieć na uwadze fakt, że przeprowadzona analiza była badaniem wstępnym, objętym dosyć 
wąskim horyzontem czasowym.

Analiza ujawnień z zakresu MSR 16 nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że braki ujaw-
nień w wybranych obszarach świadczą o niskiej jakości sprawozdania finansowego. Przy-
kładowo, w przypadku konieczności ujawniania nakładów na środki trwałe w budowie brak 
informacji na ich temat może oznaczać, że takie nakłady po prostu nie wystąpiły. W przy-
padku szczególnych zasad ustalania wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych 
brak ujawnień może oznaczać, że jednostki nie stosują żadnych szczególnych zasad w tym 
zakresie. Podobnie w przypadku istotności wartości końcowej czy zastosowania dyskonta 
przy ustalaniu tej wartości – jeżeli jednostki nie ujawniają informacji na ten temat, to praw-
dopodobnie oznacza to, że uznają wartość rezydualną za nieistotną. Czy takie sytuacje 
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powinny być traktowane jako negatywne zjawisko w procesie odbioru informacji niesionych 
przez sprawozdanie finansowe? Kierując się skrupulatnością – tak, bo skoro takie ujawnie-
nia są obligatoryjne, to jakiekolwiek informacje w tym zakresie mimo wszystko powinny 
być w sprawozdaniu ujęte. Kierując się logiką, należałoby jednak zadać pytanie – jak istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez przeciętnego odbiorcę sprawozdania finansowego może 
mieć na przykład brak informacji na temat istotności wartości końcowej środka trwałego?

Nawiązując do słów U. Eco przytoczonych we wstępie niniejszego rozważania i przyjmu-
jąc, że sprawozdanie finansowe jest opowiadaniem o świecie jednostki, można powiedzieć, 
iż to ta część świata, w której główną rolę odgrywają rzeczowe aktywa trwałe, jest opisywana 
w taki sposób, że co do zasady odbiorca może poruszać się w niej w miarę swobodnie. Cza-
sami może on napotykać pewne niedociągnięcia, które jednak w istotnym stopniu nie wpły-
wają na podejmowane przez niego decyzje. Zdaniem autorów artykułu, z uwagi na fakt, że 
sprawozdanie finansowe jest opowiadaniem o świecie konkretnej jednostki, to powinno ono 
mieć, jako narracja, zindywidualizowany charakter. W obecnym stanie większość sprawoz-
dań finansowych wygląda bardzo podobnie, ma charakter tak zwanego „boilerplate”, czyli 
wysoce ustandaryzowanego tekstu. Potrzebna jest więc inicjatywa dążąca do tego, aby spra-
wozdania finansowe odzwierciedlały świat danych jednostek w sposób możliwie najbardziej 
zindywidualizowany, ale przy zachowaniu porównywalności podstawowych informacji.

Zdaniem autorów można wyodrębnić wiele obszarów badawczych z zakresu ujawnień 
dotyczących rzeczowych aktywów trwałych, którym warto poświęcić szczególną uwagę. 
Jednym z przedmiotów badań, który autorzy planują zrealizować w przyszłości, jest ana-
liza korelacji pomiędzy poziomem ujawnień z zakresu rzeczowych aktywów trwałych a jed-
nostką, która badała sprawozdanie finansowe. Można na przykład zbadać zależność pomiędzy 
zakresem ujawnień a tym, czy dane sprawozdanie finansowe było badane przez audytorów 
z „Wielkiej Czwórki”.
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Disclosure Analysis of Fixed Tangible Assets. Financial Reports 
of Companies in the Construction Sector in the years 2015 and 2016

Summary

The article is aimed at the verification of a research hypothesis that the entities in the construction sec-
tor disclose or in the course of consecutive years aspire to disclose the optimal amount of information 
in the financial reports as regulated by IAS 16. Within the research, a review was made of consolidated 
financial reports made by companies in the construction sector in the years 2015 and 2016. The research 
results indicate that as a matter of principle the entities make obligatory disclosures imposed by IAS 
16. However, there are certain aspects as for example the necessity for setting a planned period of eco-
nomic usefulness by the entities, against which a charge of a definite lack of disclosures can be made.
The authors of this article claim that entities should attempt to individualise storytelling about their 
own world maintaining the comparability of basic data.

Keywords: IAS 16, tangible fixed assets, disclosure analysis, quality of financial reports




