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Sprawozdanie z dzia³alnoœci we wspó³czesnym
modelu raportowania – praktyka sprawozdawcza
spó³ek publicznych notowanych na GPW
Sprawozdanie z dzia³alnoœci we wspó³czesnym modelu raportowania…

Wstêp
Obecnie coraz wiêcej uwagi poœwiêca siê raportowaniu informacji
niefinansowych, w tym kluczowemu narzêdziu raportowania tego typu
informacji, tj. sprawozdaniu z dzia³alnoœci [Roszkowska, 2011; Integrating
the Business Reporting Supply Chain, 2011; Gad, 2010; Marcinkowska, 2004].
Na przestrzeni ostatnich lat, za spraw¹ ci¹gle rosn¹cych oczekiwañ informacyjnych ze strony zarówno dawców kapita³u, jak i pozosta³ych interesariuszy, zmieni³a siê forma i zawartoœæ tego sprawozdania [Gad,
2013]. Nie bez znaczenia by³y równie¿ zmiany legislacyjne dotycz¹ce
m.in. na³o¿enia na rady nadzorcze odpowiedzialnoœci za sprawozdanie
z dzia³alnoœci. Co istotne, planowane s¹ kolejne zmiany legislacyjne, które
dotyczyæ bêd¹ rozszerzenia zakresu informacji prezentowanych w sprawozdaniu z dzia³alnoœci. Wydaje siê, ¿e nastêpuje zmiana roli sprawozdania z dzia³alnoœci we wspó³czesnym modelu raportowania korporacyjnego. Pojawia siê jednoczeœnie szereg w¹tpliwoœci z tym zwi¹zanych.
Chodzi o relacje miêdzy sprawozdaniem z dzia³alnoœci, sprawozdaniem
finansowym oraz pozosta³ymi raportami niefinansowymi. Czy sprawozdanie z dzia³alnoœci ma s³u¿yæ uszczegó³awianiu, wyjaœnianiu pozycji
sprawozdania finansowego? Czy mo¿e powinno byæ miejscem, gdzie
zarz¹d publikuje wszystkie informacje niefinansowe, które nie mog¹ byæ
przedstawione w sprawozdaniu finansowym, a które dotycz¹ szeroko rozumianej dzia³alnoœci jednostki? Tym samym, czy sprawozdanie z dzia³alnoœci powinno zastêpowaæ raporty dotycz¹ce np. spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu, kapita³u intelektualnego czy ochrony œrodowiska?
A mo¿e sprawozdanie z dzia³alnoœci powinno ³¹czyæ sprawozdania finansowe oraz fakultatywne raporty niefinansowe? Pewnym problemem
wydaje siê ró¿na perspektywa (dawców kapita³u – interesariuszy) brana
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pod uwagê przy sporz¹dzaniu sprawozdania z dzia³alnoœci, sprawozdania finansowego oraz pozosta³ych raportów niefinansowych.
Celem g³ównym artyku³u jest ustalenie poprzez analizê praktyki
sprawozdawczej spó³ek publicznych formy prezentacji informacji niefinansowych. Celem artyku³u jest równie¿ zidentyfikowanie zakresu sprawozdania z dzia³alnoœci w praktyce spó³ek publicznych.
Treœci prezentowane w artykule przygotowano na bazie studiów literaturowych oraz analizy stron internetowych spó³ek nale¿¹cych do indeksu WIG 30.

1. Sprawozdanie z dzia³alnoœci we wspó³czesnym modelu
sprawozdawczym
Sprawozdanie z dzia³alnoœci spe³nia definicjê „pozosta³ej sprawozdawczoœci finansowej” [IFRS Practice Statement. Management Commentary, 2010, s. 25]. W przedmowie do Miêdzynarodowych Standardów
Sprawozdawczoœci Finansowej wskazano, ¿e pozosta³a sprawozdawczoœæ
finansowa „obejmuje informacje dostarczane poza sprawozdaniami
finansowymi, które pomagaj¹ w interpretacji kompletnego zestawu sprawozdañ finansowych lub zwiêkszaj¹ zdolnoœæ ich u¿ytkowników do podejmowania efektywnych decyzji ekonomicznych” [Preface to International
Financial Reporting Standards, 2002]. Sprawozdanie z dzia³alnoœci stanowi
czêœæ raportu finansowego. Przy sporz¹dzaniu sprawozdania z dzia³alnoœci, podobnie jak w przypadku sprawozdania finansowego, powinny
byæ brane pod uwagê przede wszystkim potrzeby informacyjne dawców
kapita³u, tj. obecnych i potencjalnych akcjonariuszy oraz po¿yczkodawców [Management Commentary. A Framework for Presentation, 2010; Gad,
2010, s. 67–74; Gad, 2013, s. 550]. Zak³ada siê, ¿e je¿eli informacje zawarte
w sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z dzia³alnoœci spe³niaj¹
potrzeby informacyjne dawców kapita³u, to s¹ wystarczaj¹ce dla pozosta³ych interesariuszy.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci jest „silnym narzêdziem przedsiêbiorstw, s³u¿¹cym do opowiadania ich historii rynkom kapita³owym.
Historia ta dotyczy biznesu, rodzajów dzia³alnoœci, strategii, celów, dokonañ finansowych, pozycji finansowej, przep³ywów pieniê¿nych, ró¿nych
rodzajów ryzyka oraz mo¿liwoœci i zagro¿eñ, które mog¹ wp³yn¹æ na
przysz³¹ dzia³alnoœæ biznesow¹ danej jednostki” [Enhancing Management
Commentary – review of practice, 2011, s. 2]. W sprawozdaniu tym zarz¹d
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„t³umaczy siê” z efektów dotychczasowej dzia³alnoœci oraz nakreœla plany, strategie dotycz¹ce funkcjonowania jednostki w kolejnych latach.
Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia³alnoœci dotycz¹ce g³ównych trendów oraz czynników wp³ywaj¹cych na rozwój, pozycjê finansow¹ oraz dokonania jednostki gospodarczej s¹ kluczowe z punktu widzenia oceny przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych [Discussion Paper in
Management Commentary, 2005]. Jak zaznacza siê w literaturze, sprawozdania finansowe nie odzwierciedlaj¹ w ca³oœci rzeczywistoœci gospodarczej jednostki, co daje mo¿liwoœæ zarz¹dowi, aby fa³szywie przedstawia³ lub ukrywa³ prawdziw¹ sytuacjê finansow¹ jednostki [Tinker, 1991,
s. 297–310]. Sprawozdanie z dzia³alnoœci pozwala w pewnym zakresie
wyeliminowaæ te s³aboœci sprawozdawczoœci finansowej.
Zdaniem autora fundamentalnym Ÿród³em informacji dla potrzeb
oceny sytuacji finansowej i niefinansowej przedsiêbiorstwa s¹ nadal sprawozdania finansowe. Pozosta³e ujawnienia zawarte w raporcie rocznym
(raporcie finansowym), w tym w sprawozdaniu z dzia³alnoœci, pozwalaj¹
natomiast lepiej zrozumieæ informacje pochodz¹ce ze sprawozdania finansowego. Jednak¿e informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia³alnoœci
bez sprawozdania finansowego stanowi¹ „historiê niekompletn¹” [Gad,
2015, s. 65]. Jak stwierdza I. Sobañska [2014, s. 90], „nowe prospektywnie
zorientowane sprawozdanie z dzia³alnoœci (komentarz zarz¹du), postrzegane w kontekœcie teorii rachunkowoœci i wspó³czeœnie stosowanych
w praktyce jednostek gospodarczych systemów rachunkowoœci o zintegrowanych ujêciach prospektywnych i retrospektywnych, nie stanowi i nie
mo¿e byæ objaœniane jako »odrêbne« i »odmienne« wzglêdem sprawozdania finansowego. Ze wzglêdu na cele systemu rachunkowoœci stanowi
ono i powinno byæ postrzegane jako sprawozdanie zintegrowane ze sprawozdaniem finansowym i komplementarne wzglêdem niego”.
Integracja sprawozdania z dzia³alnoœci oraz sprawozdania finansowego jest naturalna, gdy¿ w obu tych sprawozdaniach dominuje perspektywa dawców kapita³u. Pewne w¹tpliwoœci budzi obserwowane we
wspó³czesnej praktyce sprawozdawczej rozszerzanie sprawozdania
z dzia³alnoœci o ca³y szereg dodatkowych informacji dotycz¹cych np.
ochrony œrodowiska, spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu czy nak³adów na rozwój pracowników. Dzia³anie to prowadzi do uzupe³nienia
perspektywy dawców kapita³u branej pod uwagê przy sporz¹dzaniu
sprawozdania z dzia³alnoœci o perspektywê interesariuszy. Wydaje siê, ¿e

82

Jacek Gad

obecnie sprawozdanie z dzia³alnoœci staje siê raportem ³¹cz¹cym sprawozdanie z dzia³alnoœci oraz pozosta³e niefinansowe ujawnienia.

2. Zakres sprawozdania z dzia³alnoœci w œwietle polskich
i miêdzynarodowych regulacji
Sprawozdanie z dzia³alnoœci podlega regulacjom wydawanym na
poziomie krajowym i miêdzynarodowym 1.
Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym zakres sprawozdania
z dzia³alnoœci oraz katalog jednostek, które s¹ zobowi¹zane do jego sporz¹dzania, jest ustawa o rachunkowoœci2. W obszarach nieuregulowanych
przepisami ustawy o rachunkowoœci jednostki zobowi¹zane do sporz¹dzania sprawozdania z dzia³alnoœci mog¹ korzystaæ z zapisów Krajowego Standardu Rachunkowoœci nr 9.
Emitenci papierów wartoœciowych przy sporz¹dzaniu sprawozdania
z dzia³alnoœci zobowi¹zani s¹ do stosowania przepisów ustawy o rachunkowoœci oraz rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych. W obszarach nieuregulowanych przez te dwa akty prawne emitenci
papierów wartoœciowych mog¹ stosowaæ rozwi¹zania przyjête w Krajowym Standardzie Rachunkowoœci nr 9.
ród³em dodatkowych rozwi¹zañ w zakresie przygotowywania sprawozdania z dzia³alnoœci mo¿e byæ równie¿ miêdzynarodowy standard
opublikowany w 2010 roku przez Radê Miêdzynarodowych Standardów
Rachunkowoœci (IASB) Management Commentary [IFRS Practice Statement. Management Commentary, 2010]. Nale¿y podkreœliæ, ¿e Management
Commentary nie ma charakteru standardu, który spó³ki musz¹ bezwzglêdnie stosowaæ. Ma on raczej charakter dobrych praktyk. Management
Commentary przeznaczony jest dla emitentów papierów wartoœciowych,
co nie oznacza, ¿e pozosta³e jednostki nie mog¹ siê na nim wzorowaæ,
przygotowuj¹c swoje sprawozdania z dzia³alnoœci.
Analiza zakresu ujawnieñ wynikaj¹cych z ustawy o rachunkowoœci,
rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych oraz Krajowego Standardu Rachunkowoœci nr 9 dotycz¹cych sprawozdania
z dzia³alnoœci pozwoli³a na wyodrêbnienie nastêpuj¹cych g³ównych grup
1

W Polsce wytyczne dotycz¹ce sporz¹dzania sprawozdania z dzia³alnoœci okreœlono w:
[ustawa, 1994; rozporz¹dzenie, 2009; krajowy standard rachunkowoœci, 2014].
2
Sprawozdanie z dzia³alnoœci, zgodnie z wytycznymi ustawy o rachunkowoœci, musz¹
sporz¹dzaæ: spó³ki kapita³owe, spó³ki komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeñ
wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spó³dzielnie, przedsiêbiorstwa pañstwowe.
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informacyjnych, które spó³ka publiczna powinna zawrzeæ w tym sprawozdaniu [Gad, 2015, s. 74]:
– ogólne informacje na temat jednostki,
– informacje na temat struktury organizacyjnej,
– informacje na temat rodzajów prowadzonej dzia³alnoœci, zasobów jednostki oraz rynków zbytu,
– cele jednostki,
– informacje na temat sytuacji finansowej jednostki,
– informacje na temat spo³ecznej odpowiedzialnoœci jednostki,
– perspektywy rozwoju,
– informacje na temat prac badawczo-rozwojowych,
– inwestycje,
– zewnêtrzne i wewnêtrzne czynniki istotne dla rozwoju przedsiêbiorstwa,
– ryzyko,
– ³ad korporacyjny (nadzór korporacyjny),
– pozosta³e informacje (np. zmiany w podstawowych zasadach zarz¹dzania przedsiêbiorstwem czy wartoœæ wynagrodzeñ, nagród lub korzyœci, w tym wynikaj¹cych z programów motywacyjnych).
Analiza zakresu sprawozdania z dzia³alnoœci wynikaj¹cego z krajowych wytycznych wskazuje, ¿e Krajowy Standard Rachunkowoœci nr 9
stanowi swego rodzaju uzupe³nienie ustawy o rachunkowoœci oraz rozporz¹dzenia w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych. W standardzie
tym wskazano na obszary niewymieniane w pozosta³ych regulacjach. Dotyczy to np. informacji o celach jednostki, misji i wizji dzia³alnoœci, mierników finansowych wykorzystywanych przez jednostkê, wewnêtrznych
kodeksów postêpowania, certyfikatów dotycz¹cych np. zarz¹dzania jakoœci¹.

3. Sprawozdanie z dzia³alnoœci w praktyce sprawozdawczej
spó³ek nale¿¹cych do indeksu WIG 30
Przeprowadzone badanie empiryczne pozwoli³o na ustalenie formy
prezentacji informacji niefinansowych w praktyce spó³ek publicznych.
Szczególn¹ uwagê zwrócono na zakres informacji prezentowanych przez
spó³ki publiczne w sprawozdaniu z dzia³alnoœci.
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Grupê badawcz¹ stanowi³y spó³ki publiczne nale¿¹ce do indeksu
WIG 30. W trakcie organizacji badania wziêto pod uwagê sk³ad indeksu3
z dnia 31.12.2014 r. Badaniu poddane zosta³y strony internetowe spó³ek
publicznych oraz publikowane na nich raporty roczne za 2013 rok.
Wyniki badania pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e praktyka sprawozdawcza
poszczególnych spó³ek jest zró¿nicowana. Czêœæ spó³ek powtarza te same
informacje w ró¿nych raportach lub nazywa raporty niezgodnie z ich
zawartoœci¹, co mo¿e stanowiæ utrudnienie dla ich u¿ytkowników.
Analizê przeprowadzono w dwóch p³aszczyznach. Pierwsza dotyczy³a ujawnieñ prezentowanych na stronach internetowych poza zak³adk¹
„relacje inwestorskie”, druga natomiast dotyczy³a ujawnieñ prezentowanych na stronach internetowych w ramach zak³adki „relacje inwestorskie”4.
A¿ 50% badanych spó³ek opublikowa³o na swoich stronach internetowych (poza zak³adk¹ relacje inwestorskie) raporty dotycz¹ce „odpowiedzialnego biznesu”. Wszystkie te spó³ki ujawni³y informacje na temat spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu (CSR). Prawie 37% spó³ek
ujawni³o informacje na temat œrodowiska naturalnego, natomiast 30%
spó³ek ujawni³o informacje dotycz¹ce pracowników. Jedna spó³ka w tej
grupie ujawnieñ przedstawi³a informacje na temat sponsoringu.
Dwie spó³ki opublikowa³y na swoich stronach internetowych (poza
zak³adk¹ relacje inwestorskie) raporty zintegrowane (rysunek 1), które
sk³ada³y siê z wybranych grup informacji pochodz¹cych ze sprawozdania
z dzia³alnoœci, sprawozdania ze spo³ecznej odpowiedzialnoœci, sprawozdania z nadzoru korporacyjnego, sprawozdañ finansowych (bez not).
W ramach raportów zintegrowanych nie nazywano poszczególnych raportów/sprawozdañ wchodz¹cych w ich sk³ad (np. nie wskazywano, ¿e
dana czêœæ to sprawozdanie finansowe). Wskazywano jedynie na rodzaj
informacji zawartych w raporcie zintegrowanym (np. informacje finansowe).
3

Spó³ki z indeksu WIG 30: PGE, Tauron, Enea, CCC, Eurocash, LPP, Netia, OrangePL,
TVN, Cyfrowy Polsat, Asseco, Synthos, Grupa Azoty, Orlen, PGNiG, Lotos, KGHM, JSW,
Lubelski Wêgiel Bogdanka, Kernel, Boryszew, PZU, Bank Handlowy, ING Bank Œl¹ski,
Pekao SA, PKO BP, Alior, mBank, BZ WBK, GTC.
4
„Relacje inwestorskie to wzajemnie korzystny proces dwustronnej komunikacji spó³ki
z inwestorami i ich œrodowiskiem opiniotwórczym. G³ówne cele tej dzia³alnoœci to: informowanie inwestorów o dzia³alnoœci spó³ki, budowanie zaufania, obni¿enie kosztu kapita³u oraz osi¹gniêcie pe³nej wyceny spó³ki” [Niedzió³ka, 2008, s. 3]. Zdaniem D. Dziawgo [2011, s. 25] ide¹ relacji inwestorskich jest „pe³na informacja finansowo-ekonomiczna
na temat dzia³alnoœci spó³ki, a wiêc nieograniczona do wymagañ prawnych, oraz wspó³praca ze spo³ecznoœci¹ finansow¹, zw³aszcza inwestorami, umo¿liwiaj¹ca rozwój spó³ki”.
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Rysunek 1. Raporty publikowane poza zak³adk¹ relacje inwestorskie –
wyniki badañ

ród³o: Opracowanie w³asne.

Wszystkie badane spó³ki prezentowa³y sprawozdania finansowe
oraz sprawozdania z dzia³alnoœci na stronach internetowych w zak³adce
relacje inwestorskie.
Niemal wszystkie (80%) spó³ki prezentowa³y sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci w ramach raportów rocznych. Z kolei 10% spó³ek przedstawia³o sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci w ramach raportu finansowego5. Taka sama liczba
spó³ek (10%) prezentowa³a bezpoœrednio w zak³adce relacje inwestorskie
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci (rysunek 2).
W przypadku 90% spó³ek sprawozdanie z nadzoru korporacyjnego
by³o czêœci¹ sprawozdania z dzia³alnoœci. Pozosta³e spó³ki przygotowa³y
oddzielny raport dotycz¹cy nadzoru korporacyjnego.
Wyniki badañ pozwoli³y ustaliæ, ¿e czêœæ spó³ek powtarza³a w sprawozdaniu z dzia³alnoœci informacje dotycz¹ce odpowiedzialnego biznesu
prezentowane równie¿ na stronach internetowych poza zak³adk¹ relacje
inwestorskie. Ponad 13% spó³ek powtórzy³o informacje na temat pracowników. Prawie 18% spó³ek powtórzy³o informacje na temat spo³ecznej
odpowiedzialnoœci biznesu (CSR) oraz ochrony œrodowiska.
W praktyce sprawozdawczej zidentyfikowano piêæ rodzajów raportów towarzysz¹cych raportom rocznym (niektóre z nich zawiera³y sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci). Zidentyfikowane raporty fakultatywne przek³adaj¹ siê na szeœæ wariantów prezentacyjnych
(rysunek 3).
5

Wydaje siê, ¿e w badanych spó³kach raporty finansowe rozumiane by³y jako raporty
okresowe.

86

Jacek Gad

Rysunek 2. Prezentacja sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z dzia³alnoœci w ramach zak³adki relacje inwestorskie – wyniki badañ

ród³o: Opracowanie w³asne.

Rysunek 3. Raporty towarzysz¹ce raportom rocznym (finansowym) – wyniki
badañ

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Zdecydowana wiêkszoœæ (76,7%) badanych spó³ek nie prezentowa³a
w zak³adce relacje inwestorskie dodatkowych raportów.
Raport roczny II zaprezentowa³y dwie spoœród badanych spó³ek
(Pekao oraz Orlen). Jest to raport, który zawiera informacje niefinansowe,
pochodz¹ce ze sprawozdania z dzia³alnoœci (choæ nienazwane sprawozdaniem z dzia³alnoœci), sprawozdanie finansowe oraz raport ze spo³ecznej odpowiedzialnoœci. Do raportu rocznego II przeniesiono czêœæ informacji z raportu rocznego oraz rozszerzono go o informacje na temat
spo³ecznej odpowiedzialnoœci. Stanowi on niejako alternatywny raport
w stosunku do raportu rocznego. Raport roczny II charakteryzuje siê bogat¹ szat¹ graficzn¹.
Raport „marketingowy” zamieœci³a na swojej stronie internetowej
(wœród raportów okresowych) jedna spó³ka (Lubelski Wêgiel Bogdanka).
Raport ten jest skrócon¹ form¹ sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzia³alnoœci (w tym sprawozdania z nadzoru korporacyjnego).
Raport ten wzbogacony jest o liczne schematy, wykresy. Przyk³adowy
spis treœci raportu „marketingowego” przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Spis treœci raportu „marketingowego”
List prezesa zarz¹du
1. O nas (w tym: Nagrody za rok 2013; Notowania akcji LW BOGDANKA
S.A.; Misja; Opis spó³ki; Strategia)
2. Podstawowe informacje o grupie kapita³owej (w tym: Lubelski Wêgiel
Bogdanka; Zarz¹d; Doœwiadczenie Zarz¹du; Rada Nadzorcza; Komitet
Audytu; £ad Korporacyjny; Akcjonariat; Walne Zgromadzenie; Dywidenda)
3. Osi¹gniêcia i perspektywy (w tym: Sytuacja na rynku wêgla; Uzysk wêgla;
Wyniki finansowe; Inwestycje i rozwój; Najwa¿niejsze wydarzenia w 2013
roku i po dacie bilansowej Zatrudnienie; Ochrona œrodowiska)
4. Wybrane dane finansowe (w tym: Opinia niezale¿nego bieg³ego rewidenta;
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans); Skonsolidowane
sprawozdanie z wyniku; Skonsolidowane sprawozdanie z ca³kowitych
dochodów; Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w³asnym;
Skonsolidowane sprawozdanie z przep³ywów pieniê¿nych)
Dane teleadresowe
Zastrze¿enia prawne
S³owniczek

ród³o: [http://ri.lw.com.pl/, dostêp dnia 15.01.2015].
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Raport „multimedialny” opublikowa³a na swojej stronie jedna spó³ka
(Boryszew). Raport ten stanowi po³¹czenie informacji dotycz¹cych spo³ecznej odpowiedzialnoœci, informacji pochodz¹cych ze sprawozdania
z dzia³alnoœci, informacji na temat nadzoru korporacyjnego oraz sprawozdañ finansowych (bez not) (tablica 2).
Tablica 2. Spis treœci raportu multimedialnego
List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej
List Prezesa Zarz¹du
Kluczowe dane
1. Wprowadzenie (w tym: Historia Spó³ki; Strategia dzia³ania; Struktura
organizacyjna; Struktura geograficzna i zatrudnienie; G³ówne rynki;
Cz³onkostwo w organizacjach; Nagrody i wyró¿nienia)
2. £ad korporacyjny (w tym: Misja, wizja, wartoœci; Akcjonariat; Walne
Zgromadzenie; Rada Nadzorcza; Zarz¹d; Oœwiadczenie o stosowaniu zasad
³adu korporacyjnego; Certyfikaty; Czynniki ryzyka; Zarz¹dzanie ryzykiem)
3. Odpowiedzialny biznes (w tym: Œrodowisko; Spo³eczeñstwo; Pracownicy;
Polityka jakoœci)
4. Segmenty dzia³alnoœci (w tym: Koniunktura; Segment Automotive;
Segment Metale Nie¿elazne; Segment Wyroby Chemiczne; Segment Handel
i Pozosta³e)
5. Gie³da (w tym: Notowania; Podstawowe wskaŸniki; Rekomendacje
instytucji finansowych; Skup akcji w³asnych; Dywidenda; Prognoza wyników;
Kontakt dla inwestorów; Kalendarz inwestora)
6. Wyniki finansowe (w tym: Skonsolidowany raport roczny; Opinia
niezale¿nego bieg³ego rewidenta)
ród³o: [http://www.boryszew.com.pl/relacje-inwestorskie, dostêp dnia 15.01.2015].

Raport roczny niefinansowy sporz¹dzony zosta³ przez jedn¹ spó³kê
(PZU). Raport ten zawiera informacje pochodz¹ce ze sprawozdania z dzia³alnoœci, w tym informacje na temat nadzoru korporacyjnego. Roczny
raport niefinansowy zawiera tak¿e informacje na temat spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu (tablica 3).
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Tablica 3. Spis treœci raportu rocznego niefinansowego
List Prezesa Zarz¹du
List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej
1. Krótka charakterystyka Grupy PZU
2. Otoczenie zewnêtrzne w 2013 roku (w tym: Podstawowe trendy w polskiej
gospodarce; Sytuacja na rynkach finansowych; Sektor ubezpieczeñ na tle
Europy; Regulacje dotycz¹ce rynku ubezpieczeñ w Polsce; Otoczenie
zewnêtrzne na Ukrainie i w krajach ba³tyckich; Czynniki makroekonomiczne,
które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³alnoœæ polskiego sektora ubezpieczeñ oraz
dzia³alnoœæ Grupy PZU w 2014 roku)
3. Dzia³alnoœæ Grupy PZU (w tym: Struktura Grupy Kapita³owej PZU; PZU –
dzia³alnoœæ na polskim rynku ubezpieczeñ maj¹tkowych i pozosta³ych
osobowych; PZU ¯ycie – dzia³alnoœæ na rynku ubezpieczeñ na ¿ycie w Polsce;
PTE PZU – dzia³alnoœæ na rynku funduszy emerytalnych; TFI PZU –
dzia³alnoœæ na rynku funduszy inwestycyjnych; Dzia³alnoœæ za granic¹;
Pozosta³e obszary dzia³alnoœci)
4. Strategia rozwoju
5. Organizacja, infrastruktura oraz zasoby ludzkie (w tym: Struktura
organizacyjna i funkcjonalna; Kana³y sprzeda¿y i obs³ugi; Zarz¹dzanie
kadrami; Marketing)
6. Skonsolidowane wyniki finansowe (w tym: G³ówne czynniki maj¹ce
wp³yw na osi¹gniêty wynik finansowy; Dochody; Odszkodowania i rezerwy
techniczno-ubezpieczeniowe; Koszty akwizycji i administracyjne; Struktura
aktywów i pasywów; Udzia³ segmentów bran¿owych w tworzeniu wyniku)
7. Zarz¹dzanie ryzykiem (w tym: Cel zarz¹dzania ryzykiem; System
zarz¹dzania ryzykiem; Apetyt na ryzyko; Proces zarz¹dzania ryzykiem; Profil
ryzyka; Wra¿liwoœæ na ryzyko; Dzia³alnoœæ reasekuracyjna; Zarz¹dzanie
kapita³em)
8. PZU na rynku kapita³owym (w tym: Notowania akcji; Relacje inwestorskie;
Cele RI na 2014 rok; Rekomendacje analityków; Polityka dywidendowa; Rating)
9. Spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu (w tym: Relacje z klientami; Etyka
w dzia³aniu; Zaanga¿owani pracownicy; Dzia³alnoœæ na rzecz spo³eczeñstwa;
Wolontariat pracowniczy w Grupie PZU; Wp³yw na œrodowisko)
10. £ad korporacyjny (w tym: Zbiory zasad ³adu korporacyjnego stosowane
przez PZU; Stosowanie „Dobrych Praktyk Spó³ek Notowanych na GPW”;
System kontroli w procesie sporz¹dzania sprawozdañ finansowych; Podmiot
uprawniony do badania sprawozdañ finansowych; Kapita³ zak³adowy
i akcjonariusze PZU; Akcje bêd¹ce w posiadaniu cz³onków w³adz; Statut PZU;
Walne zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarz¹d; Wynagrodzenia cz³onków w³adz)
Oœwiadczenia Zarz¹du
Za³¹cznik: Dane finansowe
ród³o: [https://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/informacje-finansowe/raporty-roczne,
dostêp dnia 15.01.2015].
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Dwie spoœród badanych spó³ek (BZ WBK oraz KGHM) opublikowa³y wœród raportów okresowych oddzielny raport dotycz¹cy spo³ecznej
odpowiedzialnoœci biznesu (CSR).
Wydaje siê, ¿e praktyka sprawozdawcza ci¹gle nie wypracowa³a jednolitego rozwi¹zania dotycz¹cego prezentacji informacji na temat spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu. Po³owa spoœród badanych spó³ek zaprezentowa³a informacje na temat CSR na stronach internetowych poza
zak³adk¹ relacje inwestorskie. Natomiast 40% badanych spó³ek zaprezentowa³o informacje na temat spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu w ramach sprawozdania z dzia³alnoœci (z czego czêœæ spó³ek zaprezentowa³o
te informacje w dwóch miejscach, tzn. w sprawozdaniu z dzia³alnoœci
oraz na stronie internetowej poza zak³adk¹ relacje inwestorskie).
Informacje na temat spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu przenoszono tak¿e do oddzielnych raportów (np. raport multimedialny).
Praktyka sprawozdawcza wskazuje, ¿e mimo ramowych wytycznych dotycz¹cych zakresu sprawozdania z dzia³alnoœci wynikaj¹cych
z regulacji sprawozdanie to jest zindywidualizowane i dopasowane do
profilu przedsiêbiorstw. Potwierdzi³y to wyniki badania empirycznego.
W ramach badania zidentyfikowano dwie g³ówne grupy informacji ujawnianych w sprawozdaniach z dzia³alnoœci. Pierwsza grupa, przedstawiona w tablicy 4, dotyczy informacji o charakterze ogólnym. Druga grupa, przedstawiona w tablicy 5, dotyczy natomiast informacji odnosz¹cych
siê bezpoœrednio do sprawozdania finansowego.
Mo¿na zidentyfikowaæ siedem g³ównych obszarów informacji o charakterze ogólnym prezentowanych przez badane spó³ki w sprawozdaniu
z dzia³alnoœci (tablica 4). Wiêkszoœæ z badanych spó³ek wyodrêbni³a
nastêpuj¹ce obszary: informacje ogólne na temat jednostki, informacje
prospektywne dotycz¹ce jednostki, informacje z zakresu nadzoru korporacyjnego. Czêœæ spó³ek w ramach sprawozdania z dzia³alnoœci prezentowa³a tak¿e informacje na temat: odpowiedzialnego biznesu, procesu
zarz¹dzania, mocnych stron jednostki.
W sprawozdaniach z dzia³alnoœci badane spó³ki prezentowa³y m.in.
informacje na temat strategii, co wydaje siê szczególnie cenne z punktu
widzenia procesu nadzoru.
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Tablica 4. Grupy informacji o charakterze ogólnym zidentyfikowane
w sprawozdaniach z dzia³alnoœci spó³ek nale¿¹cych do indeksu WIG 30

Obszary informacji

informacje ogólne na
temat jednostki

Informacje pochodz¹ce ze sprawozdañ
z dzia³alnoœci o charakterze ogólnym,
pozwalaj¹ce zrozumieæ specyfikê
jednostki oraz zakres i charakter
prowadzonej przez ni¹ dzia³alnoœci
organizacja, struktura grupy kapita³owej

76,7%

ogólne informacje na temat jednostki

66,7%

rozwój organizacji i infrastruktury
grupy kapita³owej
informacje na temat
otoczenia jednostki

Udzia³*

3,3%

zewnêtrzne i wewnêtrzne
uwarunkowania dzia³alnoœci

36,7%

uwarunkowania makroekonomiczne
rozwoju polskiego sektora bankowego

13,3%

informacje
prospektywne
dotycz¹ce jednostki

perspektywy rozwoju

53,3%

strategia i plany rozwojowe

43,3%

informacje z zakresu
nadzoru
korporacyjnego

oœwiadczenie o stosowaniu zasad
nadzoru korporacyjnego

90,0%

akcjonariat i akcje spó³ki, polityka
dywidendowa, relacje inwestorskie

73,3%

organy nadzoruj¹ce i zarz¹dzaj¹ce – jako
oddzielny punkt w sprawozdaniu
z dzia³alnoœci

20,0%

ocena dzia³alnoœci grupy sporz¹dzona
przez radê nadzorcz¹

3,3%

informacje dotycz¹ce spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu
odpowiedzialnego
œrodowisko naturalne
biznesu
dzia³alnoœæ sponsorska, charytatywna,
nagrody, wyró¿nienia

36,7%

informacje dotycz¹ce zmiany w podstawowych zasadach
procesu zarz¹dzania zarz¹dzania przedsiêbiorstwem

16,7%

informacje na temat
mocnych stron
jednostki

30,0%
23,3%

system kontroli wewnêtrznej

3,3%

marketing

3,3%

prace badawczo-rozwojowe oraz
najwa¿niejsze osi¹gniêcia z tego zakresu

30,0%

g³ówne osi¹gniêcia

10,0%

przewagi konkurencyjne

3,3%
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Informacje pochodz¹ce ze sprawozdañ
z dzia³alnoœci o charakterze ogólnym,
pozwalaj¹ce zrozumieæ specyfikê
jednostki oraz zakres i charakter
prowadzonej przez ni¹ dzia³alnoœci

Udzia³*

tocz¹ce siê postêpowania s¹dowe

36,7%

technologia

10,0%

bezpieczeñstwo i higiena pracy

3,3%

ratingi spó³ki

3,3%

* udzia³ spó³ek prezentuj¹cych dan¹ pozycjê
ród³o: Opracowanie w³asne.

Zarz¹dzaj¹cy prezentowali w swoich sprawozdaniach z dzia³alnoœci
ró¿ne informacje odnosz¹ce siê bezpoœrednio do sprawozdañ finansowych. Niemal wszystkie badane spó³ki wyodrêbni³y w swoich sprawozdaniach z dzia³alnoœci grupê informacyjn¹: podstawowe wielkoœci ekonomiczno-finansowe.
Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e w sprawozdaniach z dzia³alnoœci badanych spó³ek mo¿na wyodrêbniæ szeœæ g³ównych obszarów informacyjnych odnosz¹cych siê bezpoœrednio do sprawozdañ finansowych: informacje na temat obecnej oraz przewidywanej sytuacji spó³ki; informacje
pozwalaj¹ce lepiej zrozumieæ wielkoœci prezentowane w sprawozdaniach
finansowych; informacje dotycz¹ce newralgicznych pozycji bilansowych,
które wymagaj¹ szczegó³owego wyjaœnienia; informacje na temat zasad
wyceny bilansowej oraz sporz¹dzania sprawozdañ finansowych; informacje na temat audytu zewnêtrznego oraz pozosta³e informacje (tablica 5).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w badanych spó³kach niektóre informacje zawarte w sprawozdaniu z dzia³alnoœci przeniesione zosta³y wprost ze
sprawozdañ finansowych. Badane spó³ki ujawnia³y informacje na temat
np. rezerw czy zobowi¹zañ warunkowych. Wydaje siê zatem, ¿e w przypadku nielicznych spó³ek sprawozdanie z dzia³alnoœci zastêpowa³o w tym
zakresie sprawozdanie finansowe.
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Tablica 5. Grupy informacji odnosz¹ce siê do sprawozdañ finansowych
zidentyfikowane w sprawozdaniach z dzia³alnoœci spó³ek nale¿¹cych do
indeksu WIG 30
Obszary informacji
informacje na temat
obecnej
i przewidywanej
sytuacji finansowej

informacje na temat
specyfik prowadzonej
dzia³alnoœci
operacyjnej
i inwestycyjnej
pozwalaj¹ce
zrozumieæ wielkoœci
prezentowane
w sprawozdaniach
finansowych

Informacje pochodz¹ce ze sprawozdañ
z dzia³alnoœci odnosz¹ce siê
bezpoœrednio do sprawozdañ
finansowych

Udzia³*

podstawowe wielkoœci
ekonomiczno-finansowe

93,3%

istotne informacje dotycz¹ce sytuacji
finansowej, w tym oceny uzyskiwanych
efektów

83,3%

zarz¹dzanie finansami, w tym
informacje o Ÿród³ach finansowania

46,7%

aktualna i przewidywana sytuacja
finansowa

36,7%

ró¿nice miêdzy osi¹gniêtymi wynikami
finansowymi i prognozami

36,7%

wskaŸniki finansowe

33,3%

prognozy finansowe

13,3%

informacje na temat ryzyka i zagro¿eñ

80,0%

charakterystyka dzia³alnoœci, rodzaje
dzia³alnoœci, segmenty us³ug

76,7%

zatrudnienie, wynagrodzenia
i realizowane programy kadrowe

50,0%

g³ówne inwestycje rzeczowe
i kapita³owe

46,7%

informacje na temat produktów,
towarów, us³ug

40,0%

znacz¹ce umowy i zdarzenia

40,0%

informacje na temat g³ównych rynków
zbytu

26,7%

zdarzenia po dniu bilansowym

13,3%

nietypowe zdarzenia maj¹ce wp³yw na
osi¹gniête wyniki finansowe

10,0%

udzielone gwarancje i porêczenia

6,7%

udzia³ segmentów bran¿owych
w tworzeniu wyniku

3,3%
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Obszary informacji

informacje na temat
newralgicznych
pozycji bilansowych

zasady wyceny
bilansowej oraz
sporz¹dzania
sprawozdañ
finansowych

Informacje pochodz¹ce ze sprawozdañ
z dzia³alnoœci odnosz¹ce siê
bezpoœrednio do sprawozdañ
finansowych

Udzia³*

informacje na temat kluczowych
procesów

3,3%

ocena mo¿liwoœci zrealizowania
opublikowanych prognoz wyników

3,3%

wyjaœnienia odnoœnie sezonowoœci

3,3%

informacje o instrumentach
finansowych

20,0%

rezerwy

6,7%

zobowi¹zania warunkowe

6,7%

pozycje pozabilansowe

6,7%

zasady sporz¹dzania sprawozdañ
finansowych

26,7%

zmiana podejœcia w zakresie
rozpoznawania przychodów i kosztów
dotycz¹cych sprzeda¿y produktów
ubezpieczeniowych

3,3%

informacja o kursach wymiany walut

3,3%

informacje na temat
wybór audytora, informacje
audytu zewnêtrznego o podmiocie uprawnionym do badania
sprawozdañ finansowych

53,3%

* udzia³ spó³ek prezentuj¹cych dan¹ pozycjê
ród³o: Opracowanie w³asne.

Zakoñczenie
Sprawozdanie z dzia³alnoœci za spraw¹ ewolucji modelu sprawozdawczego oraz towarzysz¹cych mu zmian legislacyjnych nabiera nowego wyrazu. Staje siê centralnym ogniwem w modelu raportowania
³¹cz¹cym sprawozdania finansowe oraz inne raporty niefinansowe.
Wyniki badania wskazuj¹, ¿e w praktyce sprawozdawczej wystêpuje
ró¿ny zakres sprawozdania z dzia³alnoœci. W przypadku czêœci spó³ek
sprawozdanie z dzia³alnoœci zosta³o rozszerzone o dodatkowe informacje
dotycz¹ce np. spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu. Z kolei inne spó³ki
sporz¹dza³y oddzielny raport ze spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu,
do którego w³¹cza³y informacje pochodz¹ce ze sprawozdañ z dzia³alnoœci.
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Dwie spoœród badanych spó³ek sporz¹dzi³y raport alternatywny
w stosunku do raportu rocznego. Na uwagê zas³uguje sposób nazywania
dodatkowych raportów towarzysz¹cych raportom rocznym. Jedna ze
spó³ek nazwa³a taki raport raportem „marketingowym”. Inna z kolei nazwa³a go raportem „multimedialnym”. Wydaje siê, ¿e nazwy te sygnalizuj¹, i¿ raporty te zawieraj¹ informacje w przystêpny sposób opisuj¹ce
sytuacjê finansow¹ i niefinansow¹ spó³ki. Warto podkreœliæ, ¿e raporty te
prezentowane by³y w grupie raportów okresowych w zak³adce relacje
inwestorskie.
Analiza zawartoœci sprawozdañ z dzia³alnoœci wskazuje, ¿e jest to raport w du¿ym stopniu zindywidualizowany. Mimo ustawowych ram co
do zawartoœci mo¿e on byæ dowolnie kszta³towany. Jest to sprawozdanie
w wielu spó³kach dopasowane do bran¿y. Poszczególne spó³ki eksponuj¹
ró¿ne zagadnienia w ramach swoich sprawozdañ z dzia³alnoœci. Dla
przyk³adu banki wiele miejsca poœwiêcaj¹ ujawnieniom na temat ryzyka.
Sprawozdania z dzia³alnoœci badanych spó³ek zawiera³y wiele informacji
odnosz¹cych siê wprost do sprawozdañ finansowych. W sprawozdaniach tych prezentowane by³y m.in. zasady sporz¹dzania sprawozdañ finansowych.
Analiza praktyki sprawozdawczej wskazuje, ¿e sprawozdanie
z dzia³alnoœci w wiêkszoœci spó³ek jest zintegrowane ze sprawozdaniem
finansowym i dzia³a na jego rzecz. W przypadku czêœci badanych spó³ek
informacje ze sprawozdania z dzia³alnoœci przenoszone by³y do fakultatywnych raportów niefinansowych.
Wydaje siê, ¿e planowane zmiany legislacyjne polegaj¹ce m.in. na
rozszerzeniu sprawozdania z dzia³alnoœci o dodatkowe informacje wp³yn¹ na relacje miêdzy tym sprawozdaniem a pozosta³ymi ujawnieniami
niefinansowymi. Dla przyk³adu, je¿eli spó³ki bêd¹ zobowi¹zane do ujawniania informacji na temat spo³ecznej odpowiedzialnoœci w sprawozdaniu z dzia³alnoœci, to nie bêd¹ tworzy³y dodatkowych raportów poœwiêconych tylko temu zagadnieniu.
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Streszczenie
Celem g³ównym artyku³u jest ustalenie poprzez analizê praktyki sprawozdawczej spó³ek publicznych formy prezentacji informacji niefinansowych. Celem artyku³u jest równie¿ zidentyfikowanie zakresu sprawozdania z dzia³alnoœci
w praktyce spó³ek publicznych.
Treœci prezentowane w artykule przygotowano na bazie studiów literaturowych oraz analizy stron internetowych spó³ek nale¿¹cych do indeksu WIG 30.
W artykule podjêto próbê umiejscowienia sprawozdania z dzia³alnoœci we
wspó³czesnym modelu sprawozdawczym. Wskazano równie¿ na zakres sprawozdania z dzia³alnoœci wynikaj¹cy z krajowych i miêdzynarodowych regulacji.
Szczególnie istotn¹ czêœæ niniejszego artyku³u stanowi¹ wyniki badania empirycznego, które wskazuj¹, i¿ praktyka sprawozdawcza poszczególnych spó³ek
w zakresie sprawozdania z dzia³alnoœci jest zró¿nicowana. Sprawozdanie z dzia³alnoœci w wiêkszoœci spó³ek jest zintegrowane ze sprawozdaniem finansowym.
W przypadku czêœci badanych spó³ek informacje ze sprawozdania z dzia³alnoœci
przenoszone by³y do fakultatywnych raportów niefinansowych.
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Jacek Gad

The management report in the contemporary reporting model: The
reporting practices of public companies listed on the WSE (Summary)
The main aim of this article is to determine using analysis of the reporting
practice the form of presentation of non-financial information. The aim of this article is also to identify the scope of the management report in the practice of public
listed companies.
The content of the article was prepared on the basis of literature studies and
analysis of websites of companies from the WIG 30. In the article the attempt to locate the management report in the modern reporting model is taken. The article
also refers to the scope of the management report origins from the national and international regulations. The results of empirical studies are the most significant
part of this article. The results indicate that the reporting practices of individual
companies in the field of management reports vary. The management report is in
the majority of companies integrated with the financial statements. In the case of
some surveyed companies the information from management report was transferred to optional reports.
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management report, financial statements, non-financial reports, corporate reporting

