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Znaczenie danych niefinansowych
dla odbiorców sprawozdania finansowego

Izabela Emerling*

W ostatnich latach ro nie rola, jak  odgrywa informacja w rachunkowo ci. Wspó czesny nurt 
rachunkowo ci pokazuje wiele nowych za o e , które zosta y poczynione z my l  dostarcze-
nia precyzyjnych informacji dla rynków finansowych. Prezentowane informacje – zarówno 
finansowe, jak i niefinansowe – maj  bardzo istotne znaczenie dla szerokiego kr gu u yt-
kowników sprawozda  finansowych. Maj  tak e du y wp yw na podejmowane przez nich 
decyzje. Celem artyku u jest przedstawienie korzy ci p yn cych z prezentowania informacji 
niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym dla podmiotów, które je prezentuj , 
oraz przedstawienie znaczenia informacji niefinansowych dla podejmowania decyzji przez 
zarz dzaj cych, inwestorów i innych interesariuszy. Przyj te w artykule metody badawcze opie-
raj  si  na studiach literatury, przegl dzie aktów prawnych, zastosowaniu metody porówna  
oraz wnioskowaniu.

S owa kluczowe: informacja, sprawozdanie finansowe, dane niefinansowe, globalizacja, 
CSR.
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Importance of Non-Financial Data for Users of Financial Statements

In recent years, the role of information in accounting has been growing. The current trend 
of accounting shows many new assumptions that have been made with a view to providing 
precise information for financial markets. Presented information, both financial and non-
financial, is very important to a wide range of users of financial statements. It also has a big 
impact on their decisions. The purpose of the article is to reveal the benefits of disclosing 
non-financial information contained in financial statements for entities that present such 
information and to show the importance of non-financial information for decisions made by 
managers, investors and other stakeholders. The research methods adopted in the article are 
based on literature studies, a review of legal acts, the application of the method of comparison 
and inference.
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1. Wst p

Okres XX i XXI wieku jest okresem 
globalizacji przenikaj cej ka d  form  
aktywno ci gospodarczej. Oznacza on 
stopniow , aczkolwiek dynamicznie post -
puj c  liberalizacj  przep ywów kapita o-
wych, towarów czy us ug w skali mi dzy-
narodowej. Interesem inwestorów jest 
maksymalizacja pomno onego kapita u, 
natomiast druga strona, reprezentuj ca 
popyt, poszukuje kapita u do sfinansowa-
nia przedsi wzi , które ich zdaniem rów-
nie  przyczyni  si  do pomno enia rod-
ków (Liberska, 2002, s. 27). Globalizacja 
wymog a wiele zmian w prezentacji spra-
wozda  finansowych. Zmiany te zmierzaj  
do zwi kszenia u yteczno ci informacyjnej 
sprawozda  finansowych. Zmiany te wyni-
kaj  z nowych uwarunkowa  tre ci pro-
cesów ekonomicznych oraz ewolucyjnych 
przeobra e  w obszarze przedmiotowego 
zainteresowania rachunkowo ci (Wójcik-
-Jurkiewicz, 2014, s. 168).

Wyzwania wynikaj ce z globalizacji 
wp ywaj  na poszerzenie zakresu bada  
i rozwoju rachunkowo ci i sprawozdaw-
czo ci finansowej (Surdykowska, 2012, 
s. 133). Ich celem jest dynamiczne reago-
wanie na potrzeby u ytkowników spra-
wozda  w dobie id cej wraz z globaliza-
cj  globalnej konkurencji. W warunkach 
globalizacji sprawozdanie finansowe ma 
zapewni  równy dost p, porównywalno , 
rzetelno  i przejrzysto  ujawnie  spó ek 
z ró nych zak tków wiata. Inwestor powi-
nien móc lokowa  rodki w spó ki ró nych 
krajów i mie  mo liwo  porównania ich 
wyników nie tylko na rynku krajowym, 
nie tylko w obszarze danej bran y krajo-
wej, ale tak e w ramach tej samej bran y 
w zupe nie innych warunkach ekonomicz-
nych. Kraj po o enia spó ki, prawo, ustrój 
gospodarczy czy polityczny, w jakim funk-
cjonuje, nie powinny mie  wp ywu na zro-
zumienie przez u ytkowników sprawozda  
operacji gospodarczych, jakie mia y miejsce 
w okresie sprawozdawczym, a wynik finan-
sowy powinien by  wypadkow  tych samych 
pozycji. Powinien by  liczony wed ug tych 
samych zasad we wszystkich krajach, aby 
mo na by o dokona  analizy porównawczej 
jednostki bez zastanawiania si  przez u yt-
kownika sprawozdania, czy prawo w innych 
krajach obejmuje te same kategorie ekono-
miczne w ten sam sposób, co prawo euro-
pejskie.

Na stra y zapewnienia wspomnianej 
porównywalno ci sprawozda  finansowych 
na skal  mi dzynarodow  stoj  mi dzy-
narodowe regulacje rachunkowo ci (Mi -
dzynarodowe Standardy Rachunkowo ci 
tworzone przez Rad  Mi dzynarodowych 
Standardów Rachunkowo ci) oraz Dyrek-
tywy Unijne (Wali ska, 2005, s. 18–20). 
Poprzez swoj  misj , jak  jest standary-
zacja, unifikacja i harmonizacja zasad 
rachunkowo ci na wiecie, d  do sta ego 
rozwoju i zapewnienia ka demu u ytkow-
nikowi sprawozdania jego pe nego zrozu-
mienia i rzetelnej oceny sytuacji finansowej 
spó ek. Natomiast wymóg coraz szerszego 
prezentowania danych niefinansowych 
przyczynia si  tym samym do wspomnianej 
ju  minimalizacji ryzyk.

Celem artyku u jest przedstawienie 
korzy ci p yn cych z prezentowania infor-
macji niefinansowych zawartych w sprawoz-
daniu finansowym dla podmiotów, które 
je prezentuj , oraz znaczenia informacji 
niefinansowych dla podejmowania decyzji 
przez zarz dzaj cych inwestorów i innych 
interesariuszy. Przyj te w artykule metody 
badawcze opieraj  si  na studiach litera-
tury, przegl dzie aktów prawnych, zasto-
sowaniu metody porówna  oraz wniosko-
waniu.

2. Korzy ci wynikaj ce z ujawniania 
informacji niefinansowych

Raporty niefinansowe dostarczaj  
danych, które pozwol  na podejmowanie 
coraz bardziej efektywnych decyzji przez 
zarz dzaj cych, inwestorów i innych inte-
resariuszy.

Sposobem na zrozumienie, czy dana 
firma notowana na gie dzie papierów war-
to ciowych jest atrakcyjnym celem inwesty-
cyjnym, jest przeanalizowanie jej wyników 
finansowych i porównanie ich z innymi 
spó kami dzia aj cymi w tej samej bran y, 
w podobnych okoliczno ciach makroeko-
nomicznych. Fundamentem analizy finan-
sowej i wyceny spó ek s  wyniki finansowe 
oraz dane operacyjne, na podstawie któ-
rych analitycy i inwestorzy buduj  prognozy 
finansowe, które ostatecznie umo liwiaj  
im podj cie kierunkowych decyzji. atwy 
i szybki dost p inwestorów do danych 
finansowych w ka dej skutecznie zarz dza-
nej firmie to priorytet zespo u relacji inwe-
storskich (Deloitte, 2016).
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W strategiach wielu funduszy inwestycyj-
nych na dojrza ych rynkach Europy Zachod-
niej i w Stanach Zjednoczonych coraz wi k-
sz  rol  zaczynaj  odgrywa  kryteria oceny 
ryzyka inwestycyjnego dotycz ce zagadnie  
CSR (corporate social responsibility), ESG 
(environment, social, governance) czy RBC 
(responsible business conduct). W ród inwe-
storów na dojrza ych rynkach kapita owych 
zaczyna dominowa  przekonanie, e ocena 
i wycena konkretnych kategorii ryzyk bizne-
sowych zwi zanych z dzia alno ci  spó ek, 
które przejrzy ciej komunikuj  dane poza-
finansowe (z zakresu ESG), jest atwiejsza 
i bardziej precyzyjna. A to sprawia, e te 
spó ki s  bezpieczniejszym potencjalnym 
celem inwestycyjnym. Realizacji tego celu 
mia o s u y  wprowadzenie Dyrektywy 
2014/95/ UE.

Dyrektywa 2014/95/UE, zmieniaj ca 
dyrektyw  2013/34/UE w odniesieniu do 
ujawniania informacji niefinansowych 
i informacji dotycz cych ró norodno ci 
przez niektóre du e jednostki oraz grupy, 
zosta a implementowana do polskich 
przepisów poprzez nast puj ce dwa akty 
prawne:
– w zakresie wymogów rozszerzonego 

raportowania informacji niefinanso-
wych – zmiana Ustawy o rachunkowo ci 
(Ustawa z dnia 15.12.2016 r. o zmianie 
ustawy o rachunkowo ci, DzU z 2017 r. 
poz. 61);

– w zakresie wymogów ujawniania 
informacji o polityce ró norodno-
ci w odniesieniu do sk adu organów 

spó ki – zmiana rozporz dzenia w spra-
wie informacji bie cych i okresowych 
(Rozporz dzenie Ministra Finansów 
z 25.05.2016 r. zmieniaj ce rozporz -
dzenie w sprawie informacji bie cych 
i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów warto ciowych 
oraz warunków uznawania za równo-
wa ne informacji wymaganych przepi-
sami prawa pa stwa nieb d cego pa -
stwem cz onkowskim, DzU z 2016 r. 
poz. 860).
Obowi zek ten dotyczy du ych jednostek 

zainteresowania publicznego (JZP), które 
spe ni  cznie nast puj ce kryteria: red-
nioroczne zatrudnienie powy ej 500 osób 
oraz suma bilansowa powy ej 20 mln EUR 
lub obroty netto powy ej 40 mln EUR.

Przed wej ciem w ycie dyrektywy nie-
wiele polskich spó ek umieszcza o dobro-
wolnie raporty o polityce CSR (Samborski, 

2011, s. 373). Zgodnie z nowymi przepi-
sami wprowadzonymi dyrektyw  spó ki s  
zobligowane do informowania w ramach 
sprawozdania z dzia alno ci o swojej poli-
tyce, m.in. powinny umie ci  opis poli-
tyki prowadzonej w danym zakresie, jej 
rezultaty oraz ryzyka i zarz dzania ryzy-
kami w kwestiach niefinansowych (Dobija 
i Ko adkiewicz, 2011, s. 45; Je ak, 2010, 
s. 15; Paliwoda i Matiola ska, 2009, s. 23). 
Ponadto powinny zamieszcza  informacje 
w zakresie kwestii rodowiskowych, spraw 
spo ecznych, pracowniczych, poszanowa-
nia praw cz owieka oraz przeciwdzia ania 
korupcji i apownictwu (Monks i Minnow, 
1995, s. 8).

Wprowadzenie obowi zkowego rapor-
towania niefinansowego dla najwi kszych 
JZP mo e spowodowa , e tak e wi cej 
mniejszych przedsi biorstw zwróci uwag  
na CSR i zacznie dobrowolnie raportowa , 
zw aszcza je li ich dzia ania ju  uwzgl d-
niaj  kwestie CSR, a tylko do tej pory nie 
prezentowa y tego w formie konkretnych 
raportów dla odbiorców zewn trznych 
(Bek-Gaik i Rymkiewicz, 2014, s. 138).

Lepszy dost p do informacji, w tym 
informacji niefinansowych, oznacza dla 
inwestorów atwiejsze, szybsze i pewniej-
sze analizy, czyli wy szy poziom komfortu 
w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, co 
mo e wp ywa  na obni enie kosztów pozy-
skania kapita u (Raport odpowiedzialny 
biznes…, 2012, s. 29).

Mi dzynarodowa organizacja Global 
Reporting Initiative (GRI) podkre la pi  
g ównych korzy ci p yn cych z raportowa-
nia niefinansowego, a wi c tak e monito-
rowania danych niefinansowych (Anam 
i Kacprzak 2017):
– budowa zaufania – przejrzysto  doty-

cz ca wyników niefinansowych mo e 
przyczyni  si  do mo liwo ci poszerzo-
nego dialogu z interesariuszami, takimi 
jak klienci, spo eczno ci czy inwesto-
rzy;

– doskonalone procesy i systemy 
– wewn trzne procesy zarz dzania 
i podejmowania decyzji mog  zosta  
zbadane i poprawiane, co mo e prowa-
dzi  do redukcji kosztów;

– post p w realizacji wizji i strategii – ana-
liza mocnych i s abych stron oraz zaan-
ga owanie interesariuszy niezb dne 
w procesach raportowania zrównowa o-
nego rozwoju mo e prowadzi  do roz-
woju wizji i strategii;



139Wydzia  Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2018.27.12

– zmniejszenie kosztów narusze  – pomiar 
skuteczno ci w zakresie zrównowa o-
nego rozwoju mo e pomóc unikn  
kosztownych narusze ;

– przewaga konkurencyjna – firmy 
postrzegane jako liderzy i innowatorzy 
mog  by  w silniejszej pozycji prze-
targowej, je li chodzi o pozyskiwanie 
inwestycji, inicjowanie nowych dzia a , 
wej cie na nowe rynki i negocjowanie 
umów.
W dalszej kolejno ci organizacje wskazy-

wa y na nast puj ce korzy ci: ograniczenie 
nieprawid owych informacji na temat wyni-
ków organizacji, pomoc w udoskonalaniu 
strategii i wizji, wi ksza lojalno  konsu-
mentów, zmniejszenie odpadów w orga-
nizacji, popraw  relacji z regulatorem, 
monitorowanie d ugoterminowych ryzyk 
i poprawa zarz dzania ryzykami, ograni-
czenie kosztów, wsparcie w podejmowaniu 
inicjatyw zmierzaj cych do zwi kszenia 
zyskowno ci w d ugim terminie, lepszy 
dost p do kapita u i preferencyjne warunki 
ubezpiecze .

Informacje niefinansowe udost pniane 
przez spó ki s  wnikliwie analizowane 
przez brokerów takiego formatu jak np. 
Morgan Stanley (Kwa nicki, 2007). Ten 
ameryka ski bank inwestycyjny regularnie 
publikuje raporty sektorowe analizuj ce 
poszczególne spó ki z punktu widzenia 
kryteriów SRI (socially responsible invest-
ment). Analitycy Morgan Stanley typow  
analiz  finansow  uzupe niaj  o analiz  
aspektów rodowiskowych (np. emisja 
dwutlenku w gla, efektywno  energe-
tyczna), spo ecznych (dotycz c  spo ecz-
no ci lokalnych, zarz dzania a cuchem 
dostaw), pracowniczych (w tym BHP i poli-
tyki HR) oraz zwi zanych z zasadami adu 
korporacyjnego (np. procedury dotycz ce 
praw cz owieka czy skuteczno ci systemów 
motywacyjnych). Z punktu widzenia inwe-
storów wiadoma analiza czynników ESG 
mo e obni y  ryzyko inwestycyjne, a wi c 
wp yn  na popraw  jako ci i skuteczno ci 
podejmowanych decyzji inwestycyjnych, 
tak e w inwestycjach d ugoterminowych. 
Czynniki ESG sta ym elementem analiz 
inwestycyjnych. Maj  one bezpo redni 
wp yw na sposób funkcjonowania i wyceny 
spó ek.

Ponadto ocena spó ki pod k tem kry-
teriów zrównowa onego rozwoju jest pod-
staw  przy jej kwalifikacji do wielu indek-
sów firm odpowiedzialnych spo ecznie, 

takich jak FTSE4Good (brytyjski indeks), 
Dow Jones Sustainability Index (amery-
ka ski indeks) czy polski Respect Index. 
Elitarno  tych grup spó ek oraz stopniowe 
zacie nianie kryteriów dost pu wymuszaj  
na spó kach kandydatach utrzymywanie 
coraz wy szych standardów zrównowa o-
nego rozwoju.

Nowelizacja ustawy o rachunkowo ci, 
wprowadzaj ca m.in. wynikaj cy z unijnej 
dyrektywy obowi zek ujawniania danych 
niefinansowych, zmieni a znaczenie i pozy-
cj  tej tematyki w rozumieniu i dzia aniach 
firm.

W rezultacie spowoduje to, e b d  
premiowane przedsi biorstwa prowadz ce 
dzia alno  w sposób zgodny z zasadami 
zrównowa onego rozwoju.

3. Wybrane ujawnienia niefinansowe 
w badanych spó kach i ich zakres

Podstawowe elementy sprawozdania 
finansowego tworz  jedynie informacje 
obligatoryjne przy sporz dzaniu ka dego 
sprawozdania (Wali ska, 2011, s. 37). Mi -
dzynarodowe standardy rachunkowo ci 
zalecaj  prezentacj  tak e szeregu innych 
dodatkowych informacji niefinansowych, 
które mog  okaza  si  pomocne przy 
podejmowaniu decyzji przez u ytkowni-
ków sprawozdania (Wali ska, 2008, s. 46). 
Nieobligatoryjna forma prezentacji ograni-
czaj ca si  jedynie do zalecanych ujawnie  
sprawia, i  tego typu ujawnieniom w spra-
wozdaniu po wi ca si  sporo uwagi. Szcze-
gólnie du e spó ki, spó ki gie dowe staraj  
si  prezentowa  szereg danych niefinan-
sowych po to, eby zwi kszy  jeszcze bar-
dziej zaufanie opinii publicznej do swego 
przedsi biorstwa oraz eby informacje p y-
n ce ze sprawozdania by y jeszcze bardziej 
u yteczne dla u ytkowników sprawozda  
finansowych.

Badaniu poddano spó ki i informa-
cje, które by y przedmiotem ujawnienia 
w wydzielonych sekcjach. Wybrano dwie 
brytyjskie spó ki: Marks & Spencer i New 
Look. W tabeli przedstawiono wybrane 
ujawnienia, które przedstawi y wybrane 
spó ki w latach 2015–2017. Wybór podyk-
towany by  korzy ciami, które ju  teraz 
warunkuj  pozycj  badanych spó ek na ryn-
kach. Jest to ich pozytywne postrzeganie 
przez inwestorów oraz pozytywne wyniki 
tych spó ek w bran y odzie owej oraz dal-
szy ich rozwój.
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Tabela 1. Ujawnienia w spó kach Marks & Spencer i New Look

Ujawnienia Marks & Spencer New Look

Zarz dzanie 
ryzykiem

Definiuje g ówne obszary ryzyka, 
dodatkowo ka de ryzyko zosta o 
szczegó owo zdefiniowane wraz
z procesem jego zarz dzania. Spó ka 
definiuje g ówne obszary ryzyka, dziel c 
je na grupy w zale no ci od kryterium, 
m.in. wewn trznych i zewn trznych, 
stabilnych i zmieniaj cych si  oraz 
znanych i nowych. Prezentowane 
ujawnienie dotyczy zarz dzania ryzykiem 
w zakresie jako ci wiadczonych us ug 
w podziale na poszczególne segmenty 
dzia alno ci, w tym podstawowe
– sprzeda  odzie y w asnej marki oraz 
produktów spo ywczych. Spó ka w ród 
dzia a  minimalizacji ryzyka wymienia 
m.in. popraw  jako ci obs ugi klientów, 
polepszenie jako ci produktów oraz 
bie ce ulepszanie strony internetowej. 
W ród ryzyka zwi zanego ze sprzeda  
produktów spo ywczych i sposobów jego 
zaniechania wymieniono utworzenie 
zespo u nadzoruj cego standardy jako ci 
i bezpiecze stwa ywno ci

Spó ka prezentuje obszernie zarz dzanie 
ryzykiem. Spó ka dzieli ryzyka, 
wyszczególniaj c m.in. te odnosz ce 
si  do niekorzystnych warunków 
ekonomicznych, konkurencji, strategii 
rozwoju czy innowacji produktowych,
a minimalizuje je poprzez implementacj  
najnowszych bada  rynkowych, tworzenie 
prognoz czy rozwój nowych innowacji 
produktowych. New Look w politykach 
rachunkowo ci prezentuje tak e 
ujawnienie dotycz ce polityki zarz dzania 
ryzykiem, podaj c elementy wchodz ce 
w sk ad kapita u, ich warto ci i definiuj c 
swoje cele w zakresie zarz dzania 
ryzykiem kapita owym

Informacje dotycz ce 
ochrony rodowiska

Zawiera wyszczególnienie spisu 
obowi zków spó ki wzgl dem 
rodowiska i spo ecze stwa. Spó ka 

definiuje plan ochrony rodowiska 
oraz ujawnia informacje w zakresie 
implementacji jego za o e  jak
i post pów w realizacji

Informacje te znalaz y si  w ujawnieniu 
dotycz cym CSR

Informacje
o tworzeniu warto ci 
dodanej

Spó ka przedstawia swój wk ad w rozwój 
spo ecze stwa regionu

Informacje te znalaz y si  w ujawnieniu 
dotycz cym CSR

Zarz dzanie 
ryzykiem 
kapita owym

Spó ka podaje informacje dotycz ce 
zabezpieczenia zdolno ci do kontynuacji 
dzia alno ci spó ki w celu zapewnienia 
zwrotu w a cicielom kapita u

Informacje dotycz ce 
CSR

Spó ka nieco inaczej nazywa te 
ujawnienia, ale równie  przedstawia je 
w swoim sprawozdaniu jako informacje 
o tworzeniu warto ci dodanej, dotycz ce 
ochrony itp.

New Look przedstawi a to ujawnienie, 
traktuj c je szerzej jako informacje 
dotycz ce CSR i podzieli a informacje
w tym zakresie na dotycz ce strategii 
etyki, warunków pracy, systemów 
zarz dzania, ko cz c na prezentacji 
nagród i wyró nie  przyznanych
w zwi zku z dzia aniami w tej dziedzinie

Zarz dzanie 
ryzykiem finansowym

Spó ka podaje tutaj informacje 
dotycz ce zarz dzania ryzykiem 
p ynno ci, stopy procentowej, ryzykiem 
walutowym i kredytowym

Spó ka podaje tutaj informacje dotycz ce 
zarz dzania ryzykiem p ynno ci, stopy 
procentowej, ryzykiem walutowym
i kredytowym

ród o: http://www corporate.marksandspencer.com/investors (20.10.2017); http://www.newlookgroup.
com/system/files/uploads/financialdocs/nl_annual_report_fy14_030614.pdf (20.10.2017).
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Polityka zarz dzania ryzykiem nale y do 
tej grupy ujawnie , których charakter nie 
jest obligatoryjny. Jednostka mo e zawrze  
tak e ujawnienia w zakresie polityki inwe-
stycyjnej, polityki dotycz cej dywidend, 
polityki dotycz cej zad u enia czy przedsta-
wi  ujawnienia dotycz ce wp ywu jednostki 
na rodowisko naturalne lub wytworzon  
warto  dodan . Ujawnienia te ze wzgl du 
na swój dobrowolny charakter nie b d  
przedmiotem porównania pomi dzy bada-
nymi podmiotami. Ich obecno  b d  te  
brak podyktowane s  specyfik  otoczenia 
biznesowego spó ek i oczekiwaniami u yt-
kowników.

Zagadnienia nieobligatoryjne to tak e 
takie dotycz ce spo ecznej odpowiedzial-
no ci biznesu (CSR) – w skrócie ujmu-
j ce odpowiedzialno  jednostek za ich 
wp yw na spo ecze stwo. Definicja zawarta 
w NORMIE PN-ISO 26 000 zak ada „odpo-
wiedzialno  organizacji za wp yw jej decy-
zji i dzia a  na spo ecze stwo i rodowisko, 
zapewnianie przez przejrzyste i etyczne 
post powanie, które przyczynia si  do zrów-
nowa onego rozwoju”. Spó ki notowane na 
gie dzie, z wieloletni  tradycj  i ciesz ce si  
zaufaniem spo ecznym maj  wiadomo  
silnego wp ywu na CRS. W swoich spra-
wozdaniach cz sto po wi caj  sporo uwagi 
tym zagadnieniom. Badane spó ki równie  
uwzgl dni y informacje dotycz ce CSR 
w sprawozdaniu finansowym.

Oprócz polityki odnosz cej si  do 
obszaru podstawowych ryzyk – ryzyka dzia-
alno ci operacyjnej, spó ki sporz dzaj ce 

sprawozdania zgodnie z IFRS (Internatio-
nal Financial Reporting Standards) prezen-
tuj  tak e polityki w zakresie wybranych 
ryzyk finansowych i zarz dzania nimi. 
Z uwagi na nieobligatoryjny charakter tego 
ujawnienia spó ka mo e zaprezentowa  je 
w ró ny sposób. W przypadku spó ki New 
Look informacje te odnale  mo na w poli-
tykach rachunkowo ci, natomiast w spó ce 
Marks & Spencer w ramach prezentacji 
instrumentów finansowych.

4. Podsumowanie

Temat raportowania niefinansowego sta-
nowi wci  kwesti  bardzo aktualn .

Cel teoretyczny niniejszego artyku u 
stanowi o przybli enie istoty i znaczenia 
danych niefinansowych dla u ytkowników 
sprawozdania finansowego. Cel ten zosta  
w pe ni zrealizowany, gdy  pokazano korzy-

ci wynikaj ce z raportowania niefinanso-
wego zarówno dla publikuj cego sprawoz-
danie, jak i dla u ytkownika sprawozdania.

New Look Retail Group Limited oraz 
Marks & Spencer to spó ki o globalnym 
zasi gu dzia alno ci, notowane na londy -
skiej gie dzie papierów warto ciowych. 
Relacje inwestorskie s  jednym z kluczo-
wych aspektów ich troski przy sporz dza-
niu rocznych sprawozda  finansowych. 
Obydwie spó ki posiadaj  oddzia y na 
ca ym wiecie, co mo e stwarza  ryzyko 
wyst pienia ró nic w raportowaniu. Spó ki 
nale ce do mi dzynarodowych korporacji 
staj  w obliczu wyzwania nie tylko porów-
nywalno ci danych w ród innych spó ek 
w bran y, ale tak e przejrzysto ci w ramach 
poszczególnych oddzia ów. Zarówno Marks 
& Spencer, jak i New Look sporz dzaj  
swoje sprawozdania zgodnie z mi dzyna-
rodowymi standardami rachunkowo ci, 
co jest u yteczne nie tylko dla najwa niej-
szych u ytkowników sprawozdania, jakimi 
s  inwestorzy, kredytodawcy, wierzyciele, 
organizacje publicznoprawne, ale tak e dla 
ka dej osoby czytaj cej sprawozdanie, które 
z reszt  – z uwagi na obowi zek publikacji 
go publicznie przez spó ki notowane na 
gie dzie – jest dost pne dla ka dego.

Przedmiot bada  empirycznych stano-
wi a prezentacja wymienionych informacji 
niefinansowych w tre ci sprawozda  bada-
nych podmiotów. Analiza porównawcza 
wybranych ujawnie  na przyk adzie oby-
dwu spó ek pozwala stwierdzi , i  sposób 
prezentacji jest podobny w formie, dzi ki 
czemu zachowano przejrzysto  i czytelno  
obrazu. Ponadto zaprezentowano wybrane 
ujawnienia o charakterze nieobligatoryj-
nym tzw. dodatkowych informacji, jak cho-
cia by ujawnienie w zakresie spo ecznej 
odpowiedzialno ci biznesu w New Look 
czy ujawnienie w odniesieniu do tworzenia 
warto ci dodanej w Marks & Spencer.

Przeprowadzona analiza wykaza a, e 
raportowanie niefinansowe zapewnia u yt-
kownikom sprawozda  finansowych coraz 
szerszy dost p do informacji oraz mo -
liwo  dok adniejszej oceny podmiotów 
sporz dzaj cych sprawozdania finansowe, 
a tym samym jest istotne dla podejmowania 
decyzji przez zarz dzaj cych, inwestorów 
i innych interesariuszy. Przeprowadzone 
w artykule rozwa ania nie rozwi zuj  bada-
nego problemu, jednak nale y stwierdzi , 
e s  one bardzo wa ne z punktu widzenia 

interesów spó ek.
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