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Wstêp
Pojawiaj¹ca siê krytyka1 przydatnoœci zawartych w sprawozdawczoœci finansowej informacji do podejmowania decyzji przez poszczególne grupy interesariuszy spowodowa³a wzrost zainteresowania nowym
podejœciem do raportowania biznesowego2. Sprawozdaniem przysz³oœci
ma byæ raport zintegrowany przedstawiaj¹cy w zwiêz³y i przejrzysty sposób istotne informacje finansowe i niefinansowe3, przyczyniaj¹ce siê do
tworzenia wartoœci organizacji w krótkim i d³ugim okresie. Wed³ug International Integrated Reporting Council (IIRC)4 dokument ten ma
wskazywaæ na wzajemne powi¹zania miêdzy strategi¹ firmy, jej za*
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1
Przede wszystkim wskazuje siê na rosn¹c¹ z³o¿onoœæ i stopieñ skomplikowania sprawozdañ finansowych, co powoduje problemy nie tylko ze znalezieniem w³aœciwych informacji, ale równie¿ z ich zrozumieniem nawet przez zaawansowanych u¿ytkowników. Ponadto raporty te nie zawieraj¹ wa¿nych informacji niefinansowych maj¹cych wp³yw na tworzenie wartoœci podmiotu w krótkim i d³ugim okresie. Por.: [Eccles, Krzus, 2010, s. 51–52].
Zob. równie¿ szerzej: [Kamela-Sowiñska, 2013, s. 23–24; Eccles, Saltzman, 2011, s. 58].
2
Raportowanie biznesowe oznacza przekazywanie interesariuszom informacji finansowych i niefinansowych w postaci sprawozdañ finansowych oraz innych raportów
zewnêtrznych, np. takich, jak: raporty z dzia³alnoœci zarz¹du, spo³eczne, œrodowiskowe,
spo³ecznej odpowiedzialnoœci, zrównowa¿onego rozwoju, o kapitale intelektualnym.
3
Wed³ug Miêdzynarodowej Sieci Nadzoru Korporacyjnego (International Corporate
Governance Network) informacje niefinansowe obejmuj¹ inne ni¿ w sprawozdaniu finansowym informacje wa¿ne i u¿yteczne dla interesariuszy z punktu widzenia podejmowania
przez nich decyzji. Jednak¿e termin ten nie posiada jednoznacznej definicji, mimo ¿e jest
czêsto wykorzystywany zarówno w literaturze, jak i praktyce gospodarczej [Eccles, Krzus,
2010, s. 79–85]. W artykule pojêcie to obejmuje informacje ESG (Environmental, social and
governance information) zwi¹zane z tworzeniem wartoœci firmy w d³ugim okresie, a dotycz¹ce oddzia³ywania na œrodowisko przyrodnicze, odpowiedzialnoœci spo³ecznej oraz
³adu korporacyjnego, np. ujawnienia w zakresie wytwarzanych odpadów, emisji py³ów
i gazów do powietrza, bezpieczeñstwa i higieny pracy, wysokoœci wynagrodzeñ cz³onków
w³adz spó³ek, stosowanej polityki antykorupcyjnej.
4
Miêdzynarodowa Rada ds. Zintegrowanej Sprawozdawczoœci (IIRC) zosta³a utworzona
w sierpniu 2010 r. z inicjatywy The Princce’s Accounting for Sustainability (A4S), Global
Reporting Initiative (GRI) oraz International Federation of Accountants (IFAC). Skupia
ona reprezentantów wielu œrodowisk: z firm audytorskich i ksiêgowych, instytucji stanowi¹cych normy prawne i standardy, organizacji pozarz¹dowych, szkó³ biznesu, oœrodków
akademickich i biznesu [Eljasiak, 2011, s. 104].
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rz¹dzaniem, osi¹ganymi wynikami i perspektyw¹ dzia³ania, odzwierciedlaj¹c jej ekonomiczny, œrodowiskowy i spo³eczny kontekst funkcjonowania [Main, Hespendheide, 2012, s. 128]. Zintegrowany raport, ³¹cz¹c
w sobie informacje finansowe i niefinansowe, ma zwiêkszyæ efektywnoœæ
komunikacji podmiotu z jego kluczowymi interesariuszami. Obecnie
przedsiêbiorstwa prezentuj¹ bowiem ekonomiczne, œrodowiskowe i spo³eczne aspekty prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej w oddzielnych
sprawozdaniach. Przy tym raporty te, s³u¿¹c ró¿nym celom, nie tylko nie
pokazuj¹ wzajemnych powi¹zañ miêdzy realizacj¹ poszczególnych wyników, ale równie¿ s¹ czêsto fragmentaryczne, zbyt obszerne oraz trudne
w odbiorze. Stworzenie zatem powszechnie akceptowalnych ram sprawozdawczoœci zintegrowanej ma umo¿liwiæ przedstawienie u¿ytkownikom w zwiêz³y i zrozumia³y sposób pe³nego i wiarygodnego obrazu jednostki oraz ocenê jej zdolnoœci do tworzenia bie¿¹cej i przysz³ej wartoœci.
Stawia te¿ nowe wyzwania przed specjalistami z rachunkowoœci, którzy
bêd¹ odpowiedzialni za jakoœæ informacji niezbêdnych do przygotowania
tego typu sprawozdañ.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, celem artyku³u jest przedstawienie:
– ewolucji raportowania spo³ecznej odpowiedzialnoœci,
– zaproponowanych przez IIRC wytycznych dotycz¹cych sporz¹dzania
sprawozdawczoœci zintegrowanej,
– roli specjalistów z rachunkowoœci w przygotowaniu raportów zintegrowanych.
W realizacji wymienionych celów wykorzystano analizê literatury na
temat raportowania spo³ecznej odpowiedzialnoœci, opublikowanych przez
IIRC zaleceñ odnoœnie do sporz¹dzania sprawozdañ zintegrowanych,
a tak¿e dokumentów wskazuj¹cych na zmianê roli specjalistów z rachunkowoœci w organizacji.

1. Etapy ewolucji raportowania spo³ecznej odpowiedzialnoœci
Chocia¿ pierwsze ujawnienia spo³eczne mia³y miejsce ju¿ w XIX w.,
to dopiero od koñca lat 60. XX w. zaobserwowaæ mo¿na wzrost publikowania przez przedsiêbiorstwa tego typu informacji. Na taki stan rzeczy
wp³yw mia³y tocz¹ce siê w tym okresie dyskusje na temat roli du¿ych korporacji w spo³eczeñstwie i ich powinnoœci odnoœnie do zapewnienia
szczêœcia oraz dobrobytu swoim pracownikom5. Od tego czasu zmianie
5

Do pierwszych publikacji omawiaj¹cych te zagadnienia zalicza siê ksi¹¿kê H.R. Bowena:
Social Responsibilities of the Businessman opublikowan¹ w 1953 r. oraz pracê J.W. McGuira:
Business and Society wydan¹ w 1963 r. [Nehme, Koon Ghee Wee, 2008, s. 145].
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ulega zarówno liczba przedsiêbiorstw, które publikuj¹ informacje z obszaru spo³ecznej odpowiedzialnoœci, jak i forma oraz zakres dokonywania tego typu ujawnieñ (por. tablica 1).
Tablica 1. Etapy rozwoju raportowania spo³ecznej odpowiedzialnoœci
Etap
Okres od 1945 do
póŸnych lat 60.
XX wieku

Krótka charakterystyka
W latach 50. i 60. XX wieku pojawi³y siê pierwsze
ujawnienia spo³eczne dotycz¹ce relacji z pracownikami 6.
W okresie tym zaczêto podkreœlaæ znaczenie du¿ych
korporacji w pe³nieniu obowi¹zków nie tylko prawnych
i ekonomicznych, ale równie¿ wobec spo³eczeñstwa.
Sporz¹dzanie pierwszych raportów spo³ecznych przez
kilka firm. Jako przyk³ad mo¿na tu wymieniæ duñskie
przedsiêbiorstwo Gist Brocades, które od 1959 roku
zaczê³o publikowaæ tego typu dokument.
Prezentowany przez firmy zakres informacji z tego
obszaru by³ niewielki. Do przyczyn takiego stanu rzeczy
nale¿y zaliczyæ: gromadzenie ma³ej iloœci danych przez
systemy informacyjne przedsiêbiorstw oraz brak
jakichkolwiek wytycznych dotycz¹cych dokonywania
ujawnieñ z tego obszaru.

Okres od póŸnych W okresie tym, a w szczególnoœci w latach 70. XX wieku,
lat 60. do póŸnych odnotowaæ mo¿na wzrost zainteresowania
lat 70. XX wieku
raportowaniem spo³ecznym, a tak¿e pojawienie siê
pierwszych ujawnieñ œrodowiskowych. Taki stan rzeczy
wynika³ z tocz¹cej siê wówczas debaty na temat roli
korporacji w spo³eczeñstwie oraz pojawiaj¹cych siê
negatywnych skutków prowadzonej w nich dzia³alnoœci
gospodarczej.
Prezentowanie przez firmy informacji œrodowiskowych
i spo³ecznych w:
– oddzielnie sporz¹dzanych bilansach spo³ecznych
i œrodowiskowych (np. w Niemczech i we Francji),
– raportach spo³ecznych,
– rocznych sprawozdaniach finansowych.

6

Chocia¿ koniecznoœæ przestrzegania zasad spo³ecznej odpowiedzialnoœæ zaobserwowaæ
mo¿na ju¿ w czasach staro¿ytnych, np. kodeksie Hammurabiego w Babilonie, a tak¿e w Japonii po roku 1868 w koncepcjach: shobaido (sposób prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej) oraz shonindo (sposób handlowania). Por.: [Nehme, Koon Ghee Wee, 2008, s. 144; The
Way of the Merchant. Corporate Social Responsibility in Japan, 2005, s. 6–7].
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Etap

Krótka charakterystyka
Przyk³adem s¹ badania raportów rocznych z 1973 r.
najwiêkszych firm amerykañskich wed³ug listy „Global
Fortune 500”, które wykaza³y, ¿e 298 z nich dokonuje
wybranych ujawnieñ spo³ecznych.
Jednak¿e zakres prezentowanych informacji nadal by³
niewielki. Obejmowa³ on wybrane informacje na temat
relacji z pracownikami, inicjatyw na rzecz spo³ecznoœci
lokalnych oraz efektów œrodowiskowych dzia³alnoœci
gospodarczej (w jednostkach fizycznych).

Okres od póŸnych Pocz¹tkowo w okresie tym firmy nadal dokonywa³y
lat 70. do póŸnych wybranych ujawnieñ spo³ecznych. Jednak¿e pod koniec
lat 90. XX wieku
lat 80. i na pocz¹tku lat 90. XX wieku pojawiaj¹ce siê
wypadki i katastrofy ekologiczne przyczyniaj¹ce siê do
degradacji œrodowiska przyrodniczego spowodowa³y, ¿e
mniejsz¹ uwagê zwracano na publikowanie informacji
spo³ecznych ni¿ œrodowiskowych. Pod koniec tego okresu
niektóre przedsiêbiorstwa zaczê³y te¿ publikowaæ
informacje z trzech obszarów swojej dzia³alnoœci (tj.
finansowe, œrodowiskowe i spo³eczne). Wynika³o to
z przyjêcia rozwoju zrównowa¿onego jako jedynej
s³usznej drogi dalszego rozwoju
spo³eczno-gospodarczego. Przeniesienie tej koncepcji do
dokumentów miêdzynarodowych mia³o miejsce na II
Konferencji ONZ „Œrodowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro
w 1992 r.
Prezentowanie przez firmy informacji œrodowiskowych
i spo³ecznych w:
– raportach spo³ecznych (w pocz¹tkowym okresie),
– raportach œrodowiskowych,
– rocznych sprawozdaniach finansowych,
– raportach spo³ecznej odpowiedzialnoœci b¹dŸ
zrównowa¿onego rozwoju.
Zakres dokonywanych ujawnieñ œrodowiskowych w tych
dokumentach zwiêkszy³ siê, obejmuj¹c m.in. informacje
na temat wp³ywu podmiotów na œrodowisko
przyrodnicze oraz odnoœnie do podejmowanych dzia³añ
na rzecz jego ochrony. Na taki stan rzeczy wp³yw mia³y
zarówno wzrost oczekiwañ spo³ecznych, jak i stosowanie
przez firmy pierwszych wytycznych, które zosta³y
opublikowane przez miêdzynarodowe organizacje.
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Etap

Krótka charakterystyka

Okres od póŸnych W okresie tym coraz wiêcej firm dokonywa³o ujawnieñ na
lat 90. XX wieku
temat œrodowiskowych aspektów swojej dzia³alnoœci.
do chwili obecnej Wynika³o to z wprowadzenia w niektórych pañstwach
obowi¹zków dotycz¹cych publikowania przez podmioty
wybranych informacji œrodowiskowych (np.
w Niemczech, Szwecji, Holandii, Danii, Francji).
Wzros³a równie¿ liczba przedsiêbiorstw, które
prezentowa³y ujawnienia spo³eczne. Stanowi³o to
odpowiedŸ na pojawiaj¹ce siê nieetyczne zachowania
oraz skandale z udzia³em wielkich korporacji. Coraz
czêœciej te¿ firmy sporz¹dzaj¹ raporty zawieraj¹ce tego
typu ujawnienia zgodnie z opracowanymi przez
miêdzynarodowe organizacje wytycznymi. Od 2010 r.
rozpoczêto równie¿ prace nad opracowaniem wytycznych
dotycz¹cych sporz¹dzania zintegrowanego raportu
biznesowego, obejmuj¹cego informacje finansowe
i niefinansowego zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹7.
Prezentowanie informacji œrodowiskowych i spo³ecznych
w:
– rocznych sprawozdaniach finansowych,
– raportach œrodowiskowych (niemniej jednak liczba ich
zmniejsza siê na rzecz innych form raportowania
zagadnieñ z tego obszaru),
– raportach spo³ecznej odpowiedzialnoœci b¹dŸ
zrównowa¿onego rozwoju,
– pierwszych zintegrowanych raportach rocznych.
Zwiêksza siê zakres dokonywanych przez
przedsiêbiorstwa ujawnieñ. Obejmuje on, oprócz
informacji œrodowiskowych, równie¿ spo³eczne, które
dotycz¹ m.in. stosowania uczciwych praktyk w relacjach
z klientami, kontrahentami i pracownikami.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Nehme, Koon Ghee Wee, 2008, s. 144–158;
Herzig, Schaltegger, 2006, s. 304–310].
7

Nale¿y jednak dodaæ, ¿e ju¿ w latach 70. XX w. zalecane by³o bardziej zintegrowane
i zrównowa¿one podejœcie do sprawozdawczoœci przedsiêbiorstw. Dokument The Corporate Report opublikowany w 1975 r. przez The UK Accounting Standards Steering Committee kwestionowa³ zawê¿on¹ do oczekiwañ akcjonariuszy i zarz¹du perspektywê prezentowania informacji w sprawozdaniach finansowych. Wskazywa³ te¿ na koniecznoœæ
uwzglêdniania potrzeb informacyjnych innych grup interesariuszy przedsiêbiorstwa, np.
kredytodawców, pracowników, klientów, dostawców, lokalnej spo³ecznoœci, a nawet
ca³ego spo³eczeñstwa. Por.: [Owen, 2013, s. 342–343].
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Przedstawione w tablicy 1 informacje na temat ewolucji raportowania spo³ecznej odpowiedzialnoœci wskazuj¹ na szereg przyczyn maj¹cych
wp³yw na dokonywanie ujawnieñ z tego obszaru. Nale¿y do nich
w szczególnoœci zaliczyæ:
1) pojawiaj¹ce siê zagro¿enia spo³eczne i œrodowiskowe;
2) wzrost œwiadomoœci spo³ecznej odnoœnie do negatywnych skutków
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej;
3) krytykê dotychczasowego podejœcia do rozwoju spo³eczno-gospodarczego i przyjêcie nowego, tj. rozwoju zrównowa¿onego, co znalaz³o
odzwierciedlenie w zwiêkszaniu miêdzynarodowych i krajowych regulacji prawno-administracyjnych;
4) wprowadzenie w niektórych krajach uregulowañ prawnych nakazuj¹cych publikowanie wybranych informacji œrodowiskowych i spo³ecznych;
5) opracowanie wytycznych i wskazówek sporz¹dzania raportów zrównowa¿onego rozwoju8 przez liczne organizacje miêdzynarodowe;
6) zmianê podejœcia do roli przedsiêbiorstw w spo³eczeñstwie; wp³ynê³o
to na wzrost zainteresowania koncepcj¹ spo³ecznej odpowiedzialnoœci (Corporate Social Responsibility – CSR)9 oraz rozwój zwi¹zanych
z ni¹ teorii dotycz¹cych wyjaœniania dokonywania przez jednostki
ujawnieñ œrodowiskowych i spo³ecznych, a mianowicie [Nehme,
Koon Ghee Wee, 2008, s. 136; Krasodomska 2013, s. 42–44]:
– instytucjonalnej – objaœniaj¹cej, jak konkretne formy organizacyjne
przedsiêbiorstw mog¹ byæ przyjête, po to, aby uzyskaæ spo³eczn¹
akceptacjê;
– legitymizacji – zak³adaj¹cej, ¿e dzia³ania przedsiêbiorstw s¹ w³aœciwe b¹dŸ odpowiednie w obrêbie skonstruowanych spo³ecznych
systemów norm, zasad oraz wartoœci; w zwi¹zku z tym interesariusze zewnêtrzni wymagaj¹ od podmiotów podejmowania zaw8

W praktyce gospodarczej raporty te przyjmuj¹ równie¿ m.in. nazwê: raportu spo³ecznej
odpowiedzialnoœci (CSR report), raportu spo³ecznego (social report), raportu „triple-bottom-line”, raportu spo³ecznego i œrodowiskowego (social and environmental report), raportu
dzia³añ na rzecz zrównowa¿onego rozwoju (Activity and Sustainable Development Report).
9
Zdaniem A. Paliwody-Matiolañskiej [2009, s. 77] spo³eczn¹ odpowiedzialnoœæ biznesu
mo¿na zdefiniowaæ jako efektywny proces zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, który przez
odpowiadanie na mo¿liwe do zidentyfikowania oczekiwania interesariuszy podmiotu
przyczynia siê do wzrostu jego konkurencyjnoœci, zapewniaj¹c mu stabilnoœæ i trwa³y rozwój, jednoczeœnie kszta³tuje korzystne warunki dla rozwoju ekonomicznego i spo³ecznego, tworz¹c zarówno wartoœæ spo³eczn¹, jak i ekonomiczn¹.
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sze takich dzia³añ, aby ich funkcjonowanie mog³o byæ postrzegane
jako przejrzyste, zgodne z normami prawa i zasadami ekonomii;
– interesariuszy – opieraj¹cej siê na za³o¿eniu, ¿e przedsiêbiorstwo
ma zwi¹zki z ró¿nymi grupami, które wp³ywaj¹ na jego dzia³alnoœæ, b¹dŸ pozostaj¹ pod jego wp³ywem; dlatego te¿ jest ono odpowiedzialne zarówno wobec interesariuszy zwi¹zanych z jego
dzia³alnoœci¹, jak i zainteresowanych jego wynikami;
7) dokonywanie przez interesariuszy coraz czêœciej oceny nie tylko finansowych, ale równie¿ œrodowiskowych i spo³ecznych skutków prowadzonej w przedsiêbiorstwach dzia³alnoœci gospodarczej.
Wymienione powy¿ej przyczyny wskazuj¹ na wzrost zapotrzebowania interesariuszy na wiarygodne, u¿yteczne i porównywalne informacje nie tylko finansowe, ale równie¿ niefinansowe, które pozwol¹ na
ustalenie bie¿¹cej i przysz³ej wartoœci przedsiêbiorstw. Z tego powodu
istotnego znaczenia nabiera w³aœciwy sposób prezentowania tego typu
ujawnieñ w sprawozdawczoœci zewnêtrznej. Proponowanym rozwi¹zaniem, które ma umo¿liwiæ spe³nienie oczekiwañ kluczowych u¿ytkowników sprawozdañ w tym zakresie, jest ujêcie informacji na temat ekonomicznych, œrodowiskowych i spo³ecznych aspektów funkcjonowania
podmiotu w raporcie zintegrowanym.

2. Sprawozdanie zintegrowane jako nowa forma prezentowania
informacji niefinansowych
IIRC w kwietniu 2013 r. zaprezentowa³a pierwsze wytyczne dotycz¹ce raportowania zintegrowanego w publikacji zatytu³owanej „Miêdzynarodowe Ramy Sprawozdawczoœci Zintegrowanej” (The International
Framework)10. Zgodnie z tym dokumentem raportowanie zintegrowane
ma na celu [IIRC, 2013, s. 2]:
– poprawê przedstawianych w sprawozdawczoœci informacji, co umo¿liwi efektywniejsz¹ alokacjê kapita³u finansowego przez ich dostawców;
– promowanie bardziej spójnego i efektywnego podejœcia do raportowania przedsiêbiorstw, które pozwoli na uwzglêdnianie wszystkich
czynników istotnie wp³ywaj¹cych na zdolnoœæ organizacji do tworzenia wartoœci;
10

Zawarte w nim zalecenia zosta³y opracowane na podstawie publikacji „W kierunku raportowania zintegrowanego: Wartoœæ komunikacji w XXI wieku” (Towards Integrated Reporting: Communicating Value in the 21st Century), przekazanej do publicznej dyskusji we
wrzeœniu 2011 r.
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–

zwiêkszenie odpowiedzialnoœci i poprawê zarz¹dzania wszystkimi
kapita³ami, tj. finansowym, produkcyjnym, intelektualnym, ludzkim,
spo³ecznym i relacyjnym oraz naturalnym, a tak¿e lepsze zrozumienie
zale¿noœci miêdzy nimi;
– wspieranie zintegrowanego myœlenia w organizacji oraz podejmowania decyzji i dzia³añ, które koncentruj¹ siê na tworzeniu wartoœci
w krótkim, œrednim i d³ugim okresie.
Opublikowane przez IIRC zalecenia wskazuj¹ na koniecznoœæ prezentowania w raporcie zintegrowanym strategicznego celu i orientacji
organizacji na przysz³oœæ, wzajemnych, logicznych powi¹zañ miêdzy
prezentowanymi informacjami (finansowymi i niefinansowymi) oraz
oczekiwañ interesariuszy. Przede wszystkim zaœ jego zawartoœæ powinna
umo¿liwiæ uzyskanie odpowiedzi na siedem pytañ przedstawionych
w tablicy 2.
Tablica 2. Zawartoœæ raportu zintegrowanego
Element
Informacje
o firmie
i otoczeniu
zewnêtrznym

Pytanie
Czym zajmuje siê
firma i w jakich
warunkach
prowadzi
dzia³alnoœæ?

£ad korporacyjny W jaki sposób
struktura ³adu
korporacyjnego
organizacji
wspiera tworzenie
przez ni¹ wartoœci
w krótkim,
œrednim i d³ugim
okresie?

Zakres informacji
Okreœlnie wizji i misji organizacji.
Informacje na temat: kultury, etyki
i wartoœci, struktury w³asnoœciowej,
liczby pracowników, rynków zbytu,
prowadzonych w firmie dzia³añ,
istotnych czynników bezpoœrednio
i poœrednio wp³ywaj¹cych na
funkcjonowanie organizacji (aspekty
ekonomiczne, polityczne,
œrodowiskowe, spo³eczne).
Informacje na temat: zarz¹dzaj¹cych,
struktury organizacji, okreœlonych
procedur wykorzystywanych do
podejmowania decyzji strategicznych
(w tym postawa wobec ryzyka
i kwestii dotycz¹cych uczciwoœci
i etyki), efektywnoœci zarz¹dzania,
wp³ywu uregulowañ prawnych na
procesy zarz¹dzania, relacji
z kluczowymi interesariuszami,
powi¹zania systemu motywacyjnego
z realizacj¹ celów organizacji
w krótkim, œrednim i d³ugim okresie.
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Element

Pytanie

Zakres informacji

Szanse i ryzyka

Jakie s¹ szanse
Informacje dotycz¹ce:
i ryzyka, które
– istotnych czynników
wp³ywaj¹ na
powoduj¹cych powstawanie
zdolnoœæ
zagro¿eñ zwi¹zanych z wp³ywem
organizacji do
otoczenia na funkcjonowanie
tworzenia ryzyka
organizacji, jak i tych, które
w krótkim,
wynikaj¹ z prowadzonej
œrednim i d³ugim
dzia³alnoœci (w tym:
okresie oraz
œrodowiskowych, spo³ecznych,
w jaki sposób ona
politycznych, prawnych);
nimi zarz¹dza?
– mo¿liwoœci wykorzystania szans
pozwalaj¹cych na tworzenie
wartoœci organizacji w krótkim,
œrednim i d³ugim okresie, np.
wprowadzanie innowacji do
procesów i produktów,
inwestowanie w kapita³ ludzki,
rozszerzenie rynków zbytu.

Strategia
i alokacja
zasobów

Dok¹d firma chce Informacje na temat:
dotrzeæ i w jaki
– celów krótko-, œredniosposób zamierza
i d³ugoterminowych;
to zrobiæ?
– dzia³añ i planowanych zasobów
niezbêdnych do ich realizacji;
– osi¹gniêtych wyników;
– umiejêtnoœci dostosowania siê
organizacji do zmian w otoczeniu
(w tym: rola innowacji,
wykorzystanie kapita³u
intelektualnego, w³¹czenie
istotnych kwestii œrodowiskowych
i spo³ecznych do strategii
organizacji);
– oczekiwañ interesariuszy
uwzglêdnionych w realizowanej
strategii rozwoju.
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Element

Pytanie

Zakres informacji

Model biznesowy Jaki jest model
Model biznesowy powinien byæ
biznesowy i na ile pokazany z uwzglêdnieniem
jest on elastyczny? czynników wejœciowych
stanowi¹cych wk³ad w podejmowane
dzia³ania (input), dzia³añ (business
activities), wyników podjêtych dzia³añ
(outputs) oraz ich efektów (outcomes).
W szczególnoœci powinien zawieraæ
informacje dotycz¹ce:
– wyraŸnie zidentyfikowanych
kluczowych elementów modelu
biznesowego;
– prostego schematu, który wyjaœnia
w zrozumia³y sposób znaczenie
tych elementów dla organizacji;
– przep³ywów uwzglêdniaj¹cych
okolicznoœci funkcjonowania firmy;
– zidentyfikowania istotnych
aspektów prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej (np. wykorzystywane
zasoby, emisja zanieczyszczeñ);
– zwi¹zków miêdzy takimi
elementami, jak: strategia, szanse
i ryzyka, wyniki.
Wyniki

W jakim zakresie
firma osi¹gnê³a
swoje cele
strategiczne i jakie
s¹ tego rezultaty
w odniesieniu do
kapita³ów?

Informacje jakoœciowe i iloœciowe na
temat wyników, w szczególnoœci
obejmuj¹ce takie kwestie, jak:
– wskaŸniki iloœciowe zwi¹zane
z celami, ryzykiem oraz
mo¿liwoœciami, wyjaœniaj¹ce ich
znaczenie, konsekwencje oraz
metody i za³o¿enia przyjête przy
ich stosowaniu;
– rezultaty organizacji (pozytywne
i negatywne) zwi¹zane
z kapita³ami firmy, uwzglêdniaj¹ce
zale¿noœci miêdzy nimi;
– relacje z kluczowymi
interesariuszami oraz w jaki sposób
organizacja odpowiada na ich
potrzeby;
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Element

Pytanie

Zakres informacji
– zwi¹zki miêdzy wynikami
przesz³ymi, bie¿¹cymi oraz
perspektywami na przysz³oœæ;
– powi¹zania miêdzy wskaŸnikami
finansowymi a niefinansowymi;
– zgodnoœæ z przepisami prawa
znacz¹co wp³ywaj¹cymi na
dzia³alnoœæ firmy.

Perspektywa na
przysz³oœæ

Jakie s¹ wyzwania
i niepewnoœci,
które mo¿e
napotkaæ
organizacja
w realizacji
strategii i jakie
mog¹ byæ
potencjalne
konsekwencje dla
modelu
biznesowego oraz
jego przysz³ych
wyników?

Dostarczenie informacji opartych
o rzeteln¹ i przejrzyst¹ analizê,
uwzglêdniaj¹c¹ przewidywane
zmiany w czasie, na temat:
– oczekiwañ, d¹¿eñ i zamiarów
organizacji w konkretnej
rzeczywistoœci, bior¹c pod uwagê
jej mo¿liwoœci (w tym: dostêpnoœæ,
jakoœæ i mo¿liwoœci wykorzystania
kapita³ów, konkurencyjnoœæ rynku,
pozycjê na rynku, ryzyko utraty
reputacji);
– wp³ywu przyjêtej do realizacji
strategii na tworzenie wartoœci
firmy w czasie;
– posiadanych przez podmiot
kapita³ów umo¿liwiaj¹cych
osi¹gniêcie za³o¿onych celów
podmiotu (z uwzglêdnieniem
niepewnoœci i ryzyka, które mo¿e
siê pojawiæ).

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Stanek-Kowalczyk, 2013, s. 46–48; IIRC, 2013,
s. 24–32].

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przedstawione przez IIRC zalecenia (por. tablica 2) okreœlaj¹ jedynie ogólne zasady sporz¹dzania raportu zintegrowanego oraz zakres informacji, jaki nale¿y w nim ujawniaæ z punktu widzenia oceny zdolnoœci organizacji do tworzenia wartoœci. Jednak¿e nie
zawieraj¹ [IIRC, 2013, s. 7; Magarey, 2012, s. 200–201]:
– zdefiniowania pojêcia wartoœci, chocia¿ koncepcja tworzenia wartoœci
organizacji jest kluczow¹ kwesti¹ w raportowaniu zintegrowanym;
– kryteriów niezbêdnych do ustalenia jakoœci strategii firmy oraz poziomu jej wykonania (w tym: zdefiniowania modelu biznesowego);
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–

zestawu wskaŸników wydajnoœci (KPI) mo¿liwych do zastosowania
w celu monitorowania realizacji strategii rozwoju firmy oraz metod
pomiaru pozwalaj¹cych na ich obliczanie;
– sposobu prezentowania informacji finansowych i niefinansowych
w raporcie zintegrowanym.
Pomimo tego IIRC wskazuje, ¿e dokument ten powinien byæ przygotowany zgodnie z zasadami zapewniaj¹cymi mu odpowiedni¹ jakoœæ,
do których zalicza siê: istotnoœæ i zwiêz³oœæ, wiarygodnoœæ i kompletnoœæ
oraz spójnoœæ i porównywalnoœæ. Oznacza to koniecznoœæ posiadania
przez przedsiêbiorstwo w³aœciwego systemu informacyjnego, w tym rachunkowoœci, pozwalaj¹cego na uzyskiwanie informacji finansowych
i niefinansowych o takich atrybutach.

3. Rola specjalistów z rachunkowoœci w przygotowaniu
raportów zintegrowanych
Wzrost odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstw za spo³eczne i œrodowiskowe skutki prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej powoduje zmianê podejœcia do roli specjalistów z rachunkowoœci. Wed³ug Miêdzynarodowej Federacji Ksiêgowych (International Federation of Accounting –
IFAC) osoby te maj¹ [IFAC, 2011 a, s. 6]:
– przyczyniaæ siê do tworzenia wartoœci organizacji, gdy¿ zajmuj¹c stanowiska kierownicze, bior¹ udzia³ w projektowaniu i wdra¿aniu strategii rozwoju, realizacji polityk i programów, a tak¿e w procesach
zarz¹dzania zwi¹zanych z osi¹gniêciem za³o¿onych celów w krótkim,
œrednim i d³ugim okresie;
– wspomagaæ tworzenie wartoœci podmiotu poprzez informowanie,
kierowanie i podejmowanie decyzji operacyjnych oraz implementacjê
strategii uwzglêdniaj¹cej cele zrównowa¿onego rozwoju;
– zabezpieczaæ tworzenie wartoœci jednostki na skutek prowadzenia
dzia³añ zapewniaj¹cych zgodnoœæ z obowi¹zuj¹cymi przepisami i dobrymi praktykami oraz maj¹cych na celu ochronê przed pojawiaj¹cym
siê ryzykiem strategicznym, operacyjnym i finansowym;
– raportowaæ tworzenie wartoœci organizacji, umo¿liwiaj¹c przejrzyst¹
i efektywn¹ komunikacjê z poszczególnymi jej interesariuszami.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rol¹ specjalistów
z rachunkowoœci nie jest tylko zg³aszanie faktów w sprawozdawczoœci finansowej, ale przede wszystkim pomoc w osi¹gniêciu sukcesu organizacji w nieustannie zmieniaj¹cym siê otoczeniu. Ich kompetencje, wiedza
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i umiejêtnoœci maj¹ bowiem umo¿liwiæ realizacjê zadañ zapewniaj¹cych
zrównowa¿ony rozwój jednostki zarówno w krótkim, jak i w d³ugim
okresie (por. tablica 3).
Tablica 3. Zakres zadañ specjalistów z rachunkowoœci w ramach strategii
zrównowa¿onego rozwoju
Obszar dzia³añ
Zgodnoœæ
z przepisami

Zadania
– zapewnianie zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi
uregulowaniami prawnymi (obecnymi i przysz³ymi),
– wskazanie potencjalnego wp³ywu prowadzonej
dzia³alnoœci gospodarczej na obecne i przysz³e normy
prawne (w tym zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska) oraz
zidentyfikowanie wynikaj¹cych z nich kluczowych
problemów spo³ecznych i œrodowiskowych,
– uwzglêdnianie kosztów i ryzyka zwi¹zanego
z inwestycjami, procesami i produktami, które mog¹
wp³ywaæ na powstawanie b¹dŸ zwiêkszanie szkód
œrodowiskowych i spo³ecznych,
– ocena potencjalnych zobowi¹zañ ekologicznych,
wynikaj¹cych ze zdarzeñ przesz³ych,

Strategia rozwoju

– pomoc w ustalaniu celów i zadañ dotycz¹cych strategii
rozwoju,
– ustalanie ryzyk zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoœci gospodarczej,
– wskazanie pojawiaj¹cych siê szans, które podmiot
mo¿e wykorzystaæ w osi¹gniêciu za³o¿onych celów
i zadañ,
– identyfikowanie mo¿liwoœci efektywniejszego
wykorzystania zasobów podmiotu,
– szacowanie potencjalnych kosztów, wynikaj¹cych
z niepodejmowania inicjatyw na rzecz spo³ecznoœci
lokalnych i œrodowiska przyrodniczego,
– w³¹czenie kwestii œrodowiskowych i spo³ecznych
w procesy planowania i oceny projektów
inwestycyjnych,

Redukcja kosztów – wskazanie metod pomiaru kosztów zwi¹zanych
z wp³ywem podmiotu na otoczenie,
– w³aœciwe grupowanie i analizowanie tego typu
kosztów w celu wspierania decyzji operacyjnych
i strategicznych,

250
Obszar dzia³añ

Arleta Szadziewska
Zadania
– monitorowanie i kontrolowanie zu¿ycia zasobów
w podmiocie, w tym: identyfikowanie nadmiernego
b¹dŸ nieefektywnego ich zu¿ycia,
– ustalanie czynników maj¹cych wp³yw na poziom
kosztów œrodowiskowych w jednostce,
– w³aœciwe przydzielanie kosztów œrodowiskowych do
produktów i procesów zwi¹zanych z ich
powstawaniem,
– uwzglêdnianie w ocenie projektów inwestycyjnych
przysz³ych kosztów oraz korzyœci œrodowiskowych
i spo³ecznych, w tym promowanie rozwi¹zañ
proekologicznych,

Ocena i kontrola
wyników
zarz¹dzania

– wskazanie metod przyjêtych do oceny wp³ywu
organizacji na otoczenie (np. opracowanie w³aœciwego
zestawu wskaŸników),
– ustalenie wyników ekonomicznych, œrodowiskowych
i spo³ecznych,
– wskazanie powi¹zañ miêdzy informacjami
finansowymi i niefinansowymi,
– przedstawienie podstawowych przyczyn zwi¹zanych
z brakiem realizacji celów i zadañ strategii rozwoju,

Komunikacja
– ocena potrzeb informacyjnych u¿ytkowników
z interesariuszami
zewnêtrznych i wewnêtrznych,
– pomoc w tworzeniu wiarygodnych i kompletnych
informacji niezbêdnych do podejmowania w³aœciwych
decyzji przez interesariuszy organizacji,
– przygotowanie spójnych i przejrzystych raportów
wewnêtrznych i zewnêtrznych, zawieraj¹cych
informacje finansowe i niefinansowe.
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [IFAC, 2011 b; Environmental Sustainability:
Tools and Techniques, 2010].

Koniecznoœæ realizacji wymienionych w tablicy 3 zadañ powoduje,
¿e specjaliœci z rachunkowoœci powinni posiadaæ nie tylko doskona³¹ znajomoœæ prawa bilansowego i podatkowego, ale równie¿ dodatkowe umiejêtnoœci i wiedzê, które pozwol¹ im na:
– zarz¹dzanie zasobami przedsiêbiorstwa,
– pomiar zarówno ekonomicznych, jak i œrodowiskowych oraz spo³ecznych aspektów funkcjonowania organizacji,
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–

podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych w warunkach
zwiêkszonego ryzyka dzia³ania,
– kontrolê realizacji celów w krótkim, œrednim i d³ugim okresie,
– opracowanie przejrzystego i efektywnego sposobu raportowania
o wynikach ekonomicznych, œrodowiskowych i spo³ecznych prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, co umo¿liwi zainteresowanym stronom dokonywanie ocen.
W szczególnoœci istotne znaczenie ma pomoc specjalistów z rachunkowoœci w zwiêkszaniu wiarygodnoœci i przejrzystoœci informacji finansowych i niefinansowych prezentowanych w sprawozdawczoœci zewnêtrznej (np. w raportach zintegrowanych). Pozwoli to na budowanie
przejrzystych, opartych na zaufaniu relacji przedsiêbiorstw z interesariuszami, co stanowi jeden z warunków tworzenia ich bie¿¹cej i przysz³ej
wartoœci. Z tego powodu od specjalistów z rachunkowoœci oczekuje siê
szerszego ni¿ tradycyjny sposobu myœlenia o sukcesie gospodarczym.

Zakoñczenie
Chocia¿ koncepcja raportowania zintegrowanego nadal znajduje siê
we wczesnej fazie swojego rozwoju, to zdaniem R. Ecclesa oraz D. Saltzmana [2010, s. 147] mo¿e przyczyniæ siê do poprawy zarówno zaanga¿owania przedsiêbiorstw w zrównowa¿ony rozwój, jak i zwiêkszania przejrzystoœci prezentowanych w sprawozdawczoœci zewnêtrznej informacji
finansowych i niefinansowych. Jednak¿e zwi¹zane jest to z prowadzeniem dalszych prac maj¹cych na celu opracowanie powszechnie akceptowalnych, ujednoliconych standardów takiego sposobu raportowania.
Wa¿n¹ rolê w procesie tym maj¹ do odegrania specjaliœci z rachunkowoœci. Jako osoby dobrze przygotowane do zarz¹dzania ekonomicznymi
wynikami podmiotów mog¹ aktywnie uczestniczyæ w tworzeniu raportów zintegrowanych. Niemniej zwiêkszenie u¿ytecznoœci, wiarygodnoœci
i porównywalnoœci informacji niefinansowych zawartych w tego typu
sprawozdawczoœci wi¹¿e siê z poszerzeniem ich wiedzy i umiejêtnoœci na
temat pomiaru œrodowiskowych i spo³ecznych aspektów funkcjonowania
przedsiêbiorstw. Wymaga równie¿ zmienionego podejœcia do oceny sukcesu organizacji, które powinno uwzglêdniaæ nie tylko wyniki ekonomiczne, ale tak¿e realizacjê celów zwi¹zanych z wdra¿aniem strategii
zrównowa¿onego rozwoju.
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Streszczenie
Wzrost odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstw za spo³eczne i œrodowiskowe
skutki prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej powoduje zmianê podejœcia do
roli specjalistów z rachunkowoœci. Ich kompetencje, wiedza i umiejêtnoœci pozwalaj¹ na zwiêkszenie wiarygodnoœci i porównywalnoœci informacji zarówno
finansowych, jak i niefinansowych prezentowanych w sprawozdawczoœci zewnêtrznej. Umo¿liwia to budowanie przejrzystych, opartych na zaufaniu relacji
przedsiêbiorstw z interesariuszami, co stanowi jeden z warunków tworzenia ich
bie¿¹cej i przysz³ej wartoœci. Celem artyku³u jest zatem przedstawienie:
– ewolucji raportowania spo³ecznej odpowiedzialnoœci,
– zaproponowanych przez IIRC wytycznych dotycz¹cych sporz¹dzania sprawozdawczoœci zintegrowanej,
– roli specjalistów z rachunkowoœci w przygotowaniu raportów zintegrowanych.

S³owa kluczowe
ewolucja raportowania spo³ecznej odpowiedzialnoœci, sprawozdanie zintegrowane, specjaliœci z rachunkowoœci
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The Role of Professional Accountants and changes in business
reporting (Summary)
Increase in corporate responsibility for social and environmental effects of
business activities has affected the changes in the approach to the role of professional accountants. Their competences, skills and knowledge allow to improve
the reliability and comparability of financial as well as non-financial disclosures
in external reporting. It enables companies to build transparent and trust-based
relationships with their stakeholders, which create their current and future value.
Taking the above into consideration, the aim of this paper is to present:
– the evolution of social responsibility reporting,
– the International Integrated Reporting Framework proposed by the IIRC,
– the role of professional accountants in preparing integrated reports.
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evolution of social responsibility reporting, integrated report, professional accountants

