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Znaczenie danych niefinansowych
dla odbiorców sprawozdania finansowego
Izabela Emerling*
W ostatnich latach roĂnie rola, jakÈ odgrywa informacja w rachunkowoĂci. Wspóïczesny nurt
rachunkowoĂci pokazuje wiele nowych zaïoĝeñ, które zostaïy poczynione z myĂlÈ dostarczenia precyzyjnych informacji dla rynków finansowych. Prezentowane informacje – zarówno
finansowe, jak i niefinansowe – majÈ bardzo istotne znaczenie dla szerokiego krÚgu uĝytkowników sprawozdañ finansowych. MajÈ takĝe duĝy wpïyw na podejmowane przez nich
decyzje. Celem artykuïu jest przedstawienie korzyĂci pïynÈcych z prezentowania informacji
niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym dla podmiotów, które je prezentujÈ,
oraz przedstawienie znaczenia informacji niefinansowych dla podejmowania decyzji przez
zarzÈdzajÈcych, inwestorów i innych interesariuszy. PrzyjÚte w artykule metody badawcze opierajÈ siÚ na studiach literatury, przeglÈdzie aktów prawnych, zastosowaniu metody porównañ
oraz wnioskowaniu.
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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 nonfinancial, 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. WstÚp
Okres XX i XXI wieku jest okresem
globalizacji przenikajÈcej kaĝdÈ formÚ
aktywnoĂci gospodarczej. Oznacza on
stopniowÈ, aczkolwiek dynamicznie postÚpujÈcÈ liberalizacjÚ przepïywów kapitaïowych, towarów czy usïug w skali miÚdzynarodowej. Interesem inwestorów jest
maksymalizacja pomnoĝonego kapitaïu,
natomiast druga strona, reprezentujÈca
popyt, poszukuje kapitaïu do sfinansowania przedsiÚwziÚÊ, które ich zdaniem równieĝ przyczyniÈ siÚ do pomnoĝenia Ărodków (Liberska, 2002, s. 27). Globalizacja
wymogïa wiele zmian w prezentacji sprawozdañ finansowych. Zmiany te zmierzajÈ
do zwiÚkszenia uĝytecznoĂci informacyjnej
sprawozdañ finansowych. Zmiany te wynikajÈ z nowych uwarunkowañ treĂci procesów ekonomicznych oraz ewolucyjnych
przeobraĝeñ w obszarze przedmiotowego
zainteresowania rachunkowoĂci (Wójcik-Jurkiewicz, 2014, s. 168).
Wyzwania wynikajÈce z globalizacji
wpïywajÈ na poszerzenie zakresu badañ
ib rozwoju rachunkowoĂci i sprawozdawczoĂci finansowej (Surdykowska, 2012,
s.b 133). Ich celem jest dynamiczne reagowanie na potrzeby uĝytkowników sprawozdañ w dobie idÈcej wraz z globalizacjÈ globalnej konkurencji. W warunkach
globalizacji sprawozdanie finansowe ma
zapewniÊ równy dostÚp, porównywalnoĂÊ,
rzetelnoĂÊ i przejrzystoĂÊ ujawnieñ spóïek
z róĝnych zakÈtków Ăwiata. Inwestor powinien móc lokowaÊ Ărodki w spóïki róĝnych
krajów ib mieÊ moĝliwoĂÊ porównania ich
wyników nie tylko na rynku krajowym,
nie tylko wb obszarze danej branĝy krajowej, ale takĝe w ramach tej samej branĝy
w zupeïnie innych warunkach ekonomicznych. Kraj poïoĝenia spóïki, prawo, ustrój
gospodarczy czy polityczny, w jakim funkcjonuje, nie powinny mieÊ wpïywu na zrozumienie przez uĝytkowników sprawozdañ
operacji gospodarczych, jakie miaïy miejsce
wbokresie sprawozdawczym, a wynik finansowy powinien byÊ wypadkowÈ tych samych
pozycji. Powinien byÊ liczony wedïug tych
samych zasad we wszystkich krajach, aby
moĝna byïo dokonaÊ analizy porównawczej
jednostki bez zastanawiania siÚ przez uĝytkownika sprawozdania, czy prawo wbinnych
krajach obejmuje te same kategorie ekonomiczne w ten sam sposób, co prawo europejskie.
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Na straĝy zapewnienia wspomnianej
porównywalnoĂci sprawozdañ finansowych
na skalÚ miÚdzynarodowÈ stojÈ miÚdzynarodowe regulacje rachunkowoĂci (MiÚdzynarodowe Standardy RachunkowoĂci
tworzone przez RadÚ MiÚdzynarodowych
Standardów RachunkowoĂci) oraz Dyrektywy Unijne (Waliñska, 2005, s. 18–20).
Poprzez swojÈ misjÚ, jakÈ jest standaryzacja, unifikacja i harmonizacja zasad
rachunkowoĂci na Ăwiecie, dÈĝÈ do staïego
rozwoju i zapewnienia kaĝdemu uĝytkownikowi sprawozdania jego peïnego zrozumienia i rzetelnej oceny sytuacji finansowej
spóïek. Natomiast wymóg coraz szerszego
prezentowania danych niefinansowych
przyczynia siÚ tym samym do wspomnianej
juĝ minimalizacji ryzyk.
Celem artykuïu jest przedstawienie
korzyĂci pïynÈcych z prezentowania informacji niefinansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym dla podmiotów, które
je prezentujÈ, oraz znaczenia informacji
niefinansowych dla podejmowania decyzji
przez zarzÈdzajÈcych inwestorów i innych
interesariuszy. PrzyjÚte w artykule metody
badawcze opierajÈ siÚ na studiach literatury, przeglÈdzie aktów prawnych, zastosowaniu metody porównañ oraz wnioskowaniu.

2. KorzyĂci wynikajÈce z ujawniania
informacji niefinansowych
Raporty niefinansowe dostarczajÈ
danych, które pozwolÈ na podejmowanie
coraz bardziej efektywnych decyzji przez
zarzÈdzajÈcych, inwestorów i innych interesariuszy.
Sposobem na zrozumienie, czy dana
firma notowana na gieïdzie papierów wartoĂciowych jest atrakcyjnym celem inwestycyjnym, jest przeanalizowanie jej wyników
finansowych i porównanie ich z innymi
spóïkami dziaïajÈcymi w tej samej branĝy,
w podobnych okolicznoĂciach makroekonomicznych. Fundamentem analizy finansowej i wyceny spóïek sÈ wyniki finansowe
oraz dane operacyjne, na podstawie których analitycy i inwestorzy budujÈ prognozy
finansowe, które ostatecznie umoĝliwiajÈ
im podjÚcie kierunkowych decyzji. atwy
ib szybki dostÚp inwestorów do danych
finansowych w kaĝdej skutecznie zarzÈdzanej firmie to priorytet zespoïu relacji inwestorskich (Deloitte, 2016).
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W strategiach wielu funduszy inwestycyjnych na dojrzaïych rynkach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych coraz wiÚkszÈ rolÚ zaczynajÈ odgrywaÊ kryteria oceny
ryzyka inwestycyjnego dotyczÈce zagadnieñ
CSR (corporate social responsibility), ESG
(environment, social, governance) czy RBC
(responsible business conduct). WĂród inwestorów na dojrzaïych rynkach kapitaïowych
zaczyna dominowaÊ przekonanie, ĝe ocena
i wycena konkretnych kategorii ryzyk biznesowych zwiÈzanych z dziaïalnoĂciÈ spóïek,
które przejrzyĂciej komunikujÈ dane pozafinansowe (zbzakresu ESG), jest ïatwiejsza
i bardziej precyzyjna. A to sprawia, ĝe te
spóïki sÈ bezpieczniejszym potencjalnym
celem inwestycyjnym. Realizacji tego celu
miaïo sïuĝyÊ wprowadzenie Dyrektywy
2014/95/ UE.
Dyrektywa 2014/95/UE, zmieniajÈca
dyrektywÚ 2013/34/UE w odniesieniu do
ujawniania informacji niefinansowych
ib informacji dotyczÈcych róĝnorodnoĂci
przez niektóre duĝe jednostki oraz grupy,
zostaïa implementowana do polskich
przepisów poprzez nastÚpujÈce dwa akty
prawne:
– w zakresie wymogów rozszerzonego
raportowania informacji niefinansowych – zmiana Ustawy o rachunkowoĂci
(Ustawa z dnia 15.12.2016 r. o zmianie
ustawy o rachunkowoĂci, DzU z 2017 r.
poz. 61);
– w zakresie wymogów ujawniania
informacji o polityce róĝnorodnoĂci wb odniesieniu do skïadu organów
spóïki – zmiana rozporzÈdzenia w sprawie informacji bieĝÈcych i okresowych
(RozporzÈdzenie Ministra Finansów
zb 25.05.2016 r. zmieniajÈce rozporzÈdzenie w sprawie informacji bieĝÈcych
ib okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartoĂciowych
oraz warunków uznawania za równowaĝne informacji wymaganych przepisami prawa pañstwa niebÚdÈcego pañstwem czïonkowskim, DzU z 2016 r.
poz. 860).
ObowiÈzek ten dotyczy duĝych jednostek
zainteresowania publicznego (JZP), które
speïniÈ ïÈcznie nastÚpujÈce kryteria: Ărednioroczne zatrudnienie powyĝej 500b osób
oraz suma bilansowa powyĝej 20bmln EUR
lub obroty netto powyĝej 40 mln EUR.
Przed wejĂciem w ĝycie dyrektywy niewiele polskich spóïek umieszczaïo dobrowolnie raporty o polityce CSR (Samborski,
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2011, s. 373). Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi dyrektywÈ spóïki sÈ
zobligowane do informowania w ramach
sprawozdania z dziaïalnoĂci o swojej polityce, m.in. powinny umieĂciÊ opis polityki prowadzonej w danym zakresie, jej
rezultaty oraz ryzyka i zarzÈdzania ryzykami wb kwestiach niefinansowych (Dobija
ib Koïadkiewicz, 2011, s. 45; Jeĝak, 2010,
s.b15; Paliwoda ibMatiolañska, 2009, s. 23).
Ponadto powinny zamieszczaÊ informacje
w zakresie kwestii Ărodowiskowych, spraw
spoïecznych, pracowniczych, poszanowania praw czïowieka oraz przeciwdziaïania
korupcji ibïapownictwu (Monks i Minnow,
1995, s. 8).
Wprowadzenie obowiÈzkowego raportowania niefinansowego dla najwiÚkszych
JZP moĝe spowodowaÊ, ĝe takĝe wiÚcej
mniejszych przedsiÚbiorstw zwróci uwagÚ
na CSR i zacznie dobrowolnie raportowaÊ,
zwïaszcza jeĂli ich dziaïania juĝ uwzglÚdniajÈ kwestie CSR, a tylko do tej pory nie
prezentowaïy tego w formie konkretnych
raportów dla odbiorców zewnÚtrznych
(Bek-Gaik i Rymkiewicz, 2014, s. 138).
Lepszy dostÚp do informacji, w tym
informacji niefinansowych, oznacza dla
inwestorów ïatwiejsze, szybsze i pewniejsze analizy, czyli wyĝszy poziom komfortu
wbpodejmowaniu decyzji inwestycyjnych, co
moĝe wpïywaÊ na obniĝenie kosztów pozyskania kapitaïu (Raport odpowiedzialny
biznes…, 2012, s. 29).
MiÚdzynarodowa organizacja Global
Reporting Initiative (GRI) podkreĂla piÚÊ
gïównych korzyĂci pïynÈcych z raportowania niefinansowego, a wiÚc takĝe monitorowania danych niefinansowych (Anam
ibKacprzak 2017):
– budowa zaufania – przejrzystoĂÊ dotyczÈca wyników niefinansowych moĝe
przyczyniÊ siÚ do moĝliwoĂci poszerzonego dialogu z interesariuszami, takimi
jak klienci, spoïecznoĂci czy inwestorzy;
– doskonalone procesy i systemy
–b wewnÚtrzne procesy zarzÈdzania
ib podejmowania decyzji mogÈ zostaÊ
zbadane i poprawiane, co moĝe prowadziÊ do redukcji kosztów;
– postÚp w realizacji wizji i strategii – analiza mocnych i sïabych stron oraz zaangaĝowanie interesariuszy niezbÚdne
wbprocesach raportowania zrównowaĝonego rozwoju moĝe prowadziÊ do rozwoju wizji i strategii;
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– zmniejszenie kosztów naruszeñ – pomiar
skutecznoĂci w zakresie zrównowaĝonego rozwoju moĝe pomóc uniknÈÊ
kosztownych naruszeñ;
– przewaga konkurencyjna – firmy
postrzegane jako liderzy i innowatorzy
mogÈ byÊ w silniejszej pozycji przetargowej, jeĂli chodzi o pozyskiwanie
inwestycji, inicjowanie nowych dziaïañ,
wejĂcie na nowe rynki i negocjowanie
umów.
W dalszej kolejnoĂci organizacje wskazywaïy na nastÚpujÈce korzyĂci: ograniczenie
nieprawidïowych informacji na temat wyników organizacji, pomoc w udoskonalaniu
strategii i wizji, wiÚksza lojalnoĂÊ konsumentów, zmniejszenie odpadów wb organizacji, poprawÚ relacji z regulatorem,
monitorowanie dïugoterminowych ryzyk
i poprawa zarzÈdzania ryzykami, ograniczenie kosztów, wsparcie w podejmowaniu
inicjatyw zmierzajÈcych do zwiÚkszenia
zyskownoĂci w dïugim terminie, lepszy
dostÚp do kapitaïu i preferencyjne warunki
ubezpieczeñ.
Informacje niefinansowe udostÚpniane
przez spóïki sÈ wnikliwie analizowane
przez brokerów takiego formatu jak np.
Morgan Stanley (KwaĂnicki, 2007). Ten
amerykañski bank inwestycyjny regularnie
publikuje raporty sektorowe analizujÈce
poszczególne spóïki z punktu widzenia
kryteriów SRI (socially responsible investment). Analitycy Morgan Stanley typowÈ
analizÚ finansowÈ uzupeïniajÈ o analizÚ
aspektów Ărodowiskowych (np. emisja
dwutlenku wÚgla, efektywnoĂÊ energetyczna), spoïecznych (dotyczÈcÈ spoïecznoĂci lokalnych, zarzÈdzania ïañcuchem
dostaw), pracowniczych (w tym BHP i polityki HR) oraz zwiÈzanych z zasadami ïadu
korporacyjnego (np. procedury dotyczÈce
praw czïowieka czy skutecznoĂci systemów
motywacyjnych). Z punktu widzenia inwestorów Ăwiadoma analiza czynników ESG
moĝe obniĝyÊ ryzyko inwestycyjne, a wiÚc
wpïynÈÊ na poprawÚ jakoĂci i skutecznoĂci
podejmowanych decyzji inwestycyjnych,
takĝe w inwestycjach dïugoterminowych.
Czynniki ESG staïym elementem analiz
inwestycyjnych. MajÈ one bezpoĂredni
wpïyw na sposób funkcjonowania i wyceny
spóïek.
Ponadto ocena spóïki pod kÈtem kryteriów zrównowaĝonego rozwoju jest podstawÈ przy jej kwalifikacji do wielu indeksów firm odpowiedzialnych spoïecznie,
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takich jak FTSE4Good (brytyjski indeks),
Dow Jones Sustainability Index (amerykañski indeks) czy polski Respect Index.
ElitarnoĂÊ tych grup spóïek oraz stopniowe
zacieĂnianie kryteriów dostÚpu wymuszajÈ
na spóïkach kandydatach utrzymywanie
coraz wyĝszych standardów zrównowaĝonego rozwoju.
Nowelizacja ustawy o rachunkowoĂci,
wprowadzajÈca m.in. wynikajÈcy z unijnej
dyrektywy obowiÈzek ujawniania danych
niefinansowych, zmieniïa znaczenie i pozycjÚ tej tematyki w rozumieniu i dziaïaniach
firm.
W rezultacie spowoduje to, ĝe bÚdÈ
premiowane przedsiÚbiorstwa prowadzÈce
dziaïalnoĂÊ w sposób zgodny z zasadami
zrównowaĝonego rozwoju.

3. Wybrane ujawnienia niefinansowe
w badanych spóïkach i ich zakres
Podstawowe elementy sprawozdania
finansowego tworzÈ jedynie informacje
obligatoryjne przy sporzÈdzaniu kaĝdego
sprawozdania (Waliñska, 2011, s. 37). MiÚdzynarodowe standardy rachunkowoĂci
zalecajÈ prezentacjÚ takĝe szeregu innych
dodatkowych informacji niefinansowych,
które mogÈ okazaÊ siÚ pomocne przy
podejmowaniu decyzji przez uĝytkowników sprawozdania (Waliñska, 2008, s. 46).
Nieobligatoryjna forma prezentacji ograniczajÈca siÚ jedynie do zalecanych ujawnieñ
sprawia, iĝ tego typu ujawnieniom w sprawozdaniu poĂwiÚca siÚ sporo uwagi. Szczególnie duĝe spóïki, spóïki gieïdowe starajÈ
siÚ prezentowaÊ szereg danych niefinansowych po to, ĝeby zwiÚkszyÊ jeszcze bardziej zaufanie opinii publicznej do swego
przedsiÚbiorstwa oraz ĝeby informacje pïynÈce ze sprawozdania byïy jeszcze bardziej
uĝyteczne dla uĝytkowników sprawozdañ
finansowych.
Badaniu poddano spóïki i informacje, które byïy przedmiotem ujawnienia
w wydzielonych sekcjach. Wybrano dwie
brytyjskie spóïki: Marks & Spencer i New
Look. W tabeli przedstawiono wybrane
ujawnienia, które przedstawiïy wybrane
spóïki w latach 2015–2017. Wybór podyktowany byï korzyĂciami, które juĝ teraz
warunkujÈ pozycjÚ badanych spóïek na rynkach. Jest to ich pozytywne postrzeganie
przez inwestorów oraz pozytywne wyniki
tych spóïek w branĝy odzieĝowej oraz dalszy ich rozwój.
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Tabela 1. Ujawnienia w spóïkach Marks & Spencer i New Look
Ujawnienia
ZarzÈdzanie
ryzykiem

Marks & Spencer

New Look

Definiuje gïówne obszary ryzyka,
dodatkowo kaĝde ryzyko zostaïo
szczegóïowo zdefiniowane wraz
z procesem jego zarzÈdzania. Spóïka
definiuje gïówne obszary ryzyka, dzielÈc
je na grupy w zaleĝnoĂci od kryterium,
m.in. wewnÚtrznych i zewnÚtrznych,
stabilnych i zmieniajÈcych siÚ oraz
znanych i nowych. Prezentowane
ujawnienie dotyczy zarzÈdzania ryzykiem
w zakresie jakoĂci Ăwiadczonych usïug
w podziale na poszczególne segmenty
dziaïalnoĂci, w tym podstawowe
– sprzedaĝ odzieĝy wïasnej marki oraz
produktów spoĝywczych. Spóïka wĂród
dziaïañ minimalizacji ryzyka wymienia
m.in. poprawÚ jakoĂci obsïugi klientów,
polepszenie jakoĂci produktów oraz
bieĝÈce ulepszanie strony internetowej.
WĂród ryzyka zwiÈzanego ze sprzedaĝÈ
produktów spoĝywczych i sposobów jego
zaniechania wymieniono utworzenie
zespoïu nadzorujÈcego standardy jakoĂci
i bezpieczeñstwa ĝywnoĂci

Spóïka prezentuje obszernie zarzÈdzanie
ryzykiem. Spóïka dzieli ryzyka,
wyszczególniajÈc m.in. te odnoszÈce
siÚ do niekorzystnych warunków
ekonomicznych, konkurencji, strategii
rozwoju czy innowacji produktowych,
a minimalizuje je poprzez implementacjÚ
najnowszych badañ rynkowych, tworzenie
prognoz czy rozwój nowych innowacji
produktowych. New Look w politykach
rachunkowoĂci prezentuje takĝe
ujawnienie dotyczÈce polityki zarzÈdzania
ryzykiem, podajÈc elementy wchodzÈce
w skïad kapitaïu, ich wartoĂci i definiujÈc
swoje cele w zakresie zarzÈdzania
ryzykiem kapitaïowym

Informacje dotyczÈce Zawiera wyszczególnienie spisu
obowiÈzków spóïki wzglÚdem
ochrony Ărodowiska
Ărodowiska i spoïeczeñstwa. Spóïka
definiuje plan ochrony Ărodowiska
oraz ujawnia informacje w zakresie
implementacji jego zaïoĝeñ jak
i postÚpów w realizacji
Informacje
o tworzeniu wartoĂci
dodanej

Informacje te znalazïy siÚ w ujawnieniu
dotyczÈcym CSR

Spóïka przedstawia swój wkïad w rozwój Informacje te znalazïy siÚ w ujawnieniu
spoïeczeñstwa regionu
dotyczÈcym CSR

ZarzÈdzanie
ryzykiem
kapitaïowym

Spóïka podaje informacje dotyczÈce
zabezpieczenia zdolnoĂci do kontynuacji
dziaïalnoĂci spóïki w celu zapewnienia
zwrotu wïaĂcicielom kapitaïu

Informacje dotyczÈce Spóïka nieco inaczej nazywa te
CSR
ujawnienia, ale równieĝ przedstawia je
w swoim sprawozdaniu jako informacje
o tworzeniu wartoĂci dodanej, dotyczÈce
ochrony itp.

New Look przedstawiïa to ujawnienie,
traktujÈc je szerzej jako informacje
dotyczÈce CSR i podzieliïa informacje
w tym zakresie na dotyczÈce strategii
etyki, warunków pracy, systemów
zarzÈdzania, koñczÈc na prezentacji
nagród i wyróĝnieñ przyznanych
w zwiÈzku z dziaïaniami w tej dziedzinie

ZarzÈdzanie
Spóïka podaje tutaj informacje
ryzykiem finansowym dotyczÈce zarzÈdzania ryzykiem
pïynnoĂci, stopy procentowej, ryzykiem
walutowym i kredytowym

Spóïka podaje tutaj informacje dotyczÈce
zarzÈdzania ryzykiem pïynnoĂci, stopy
procentowej, ryzykiem walutowym
i kredytowym

½ródïo: 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 zarzÈdzania ryzykiem naleĝy do
tej grupy ujawnieñ, których charakter nie
jest obligatoryjny. Jednostka moĝe zawrzeÊ
takĝe ujawnienia w zakresie polityki inwestycyjnej, polityki dotyczÈcej dywidend,
polityki dotyczÈcej zadïuĝenia czy przedstawiÊ ujawnienia dotyczÈce wpïywu jednostki
na Ărodowisko naturalne lub wytworzonÈ
wartoĂÊ dodanÈ. Ujawnienia te ze wzglÚdu
na swój dobrowolny charakter nie bÚdÈ
przedmiotem porównania pomiÚdzy badanymi podmiotami. Ich obecnoĂÊ bÈdě teĝ
brak podyktowane sÈ specyfikÈ otoczenia
biznesowego spóïek i oczekiwaniami uĝytkowników.
Zagadnienia nieobligatoryjne to takĝe
takie dotyczÈce spoïecznej odpowiedzialnoĂci biznesu (CSR) – w skrócie ujmujÈce odpowiedzialnoĂÊ jednostek za ich
wpïyw na spoïeczeñstwo. Definicja zawarta
wbNORMIE PN-ISO 26b000 zakïada „odpowiedzialnoĂÊ organizacji za wpïyw jej decyzji i dziaïañ na spoïeczeñstwo ibĂrodowisko,
zapewnianie przez przejrzyste ib etyczne
postÚpowanie, które przyczynia siÚ do zrównowaĝonego rozwoju”. Spóïki notowane na
gieïdzie, z wieloletniÈ tradycjÈ i cieszÈce siÚ
zaufaniem spoïecznym majÈ ĂwiadomoĂÊ
silnego wpïywu na CRS. Wb swoich sprawozdaniach czÚsto poĂwiÚcajÈ sporo uwagi
tym zagadnieniom. Badane spóïki równieĝ
uwzglÚdniïy informacje dotyczÈce CSR
wbsprawozdaniu finansowym.
Oprócz polityki odnoszÈcej siÚ do
obszaru podstawowych ryzyk – ryzyka dziaïalnoĂci operacyjnej, spóïki sporzÈdzajÈce
sprawozdania zgodnie z IFRS (International Financial Reporting Standards) prezentujÈ takĝe polityki w zakresie wybranych
ryzyk finansowych i zarzÈdzania nimi.
Zbuwagi na nieobligatoryjny charakter tego
ujawnienia spóïka moĝe zaprezentowaÊ je
w róĝny sposób. W przypadku spóïki New
Look informacje te odnaleěÊ moĝna w politykach rachunkowoĂci, natomiast w spóïce
Marks & Spencer w ramach prezentacji
instrumentów finansowych.

4. Podsumowanie
Temat raportowania niefinansowego stanowi wciÈĝ kwestiÚ bardzo aktualnÈ.
Cel teoretyczny niniejszego artykuïu
stanowiïo przybliĝenie istoty i znaczenia
danych niefinansowych dla uĝytkowników
sprawozdania finansowego. Cel ten zostaï
w peïni zrealizowany, gdyĝ pokazano korzy-

Wydziaï ZarzÈdzania UW

Ăci wynikajÈce z raportowania niefinansowego zarówno dla publikujÈcego sprawozdanie, jak i dla uĝytkownika sprawozdania.
New Look Retail Group Limited oraz
Marks & Spencer to spóïki o globalnym
zasiÚgu dziaïalnoĂci, notowane na londyñskiej gieïdzie papierów wartoĂciowych.
Relacje inwestorskie sÈ jednym z kluczowych aspektów ich troski przy sporzÈdzaniu rocznych sprawozdañ finansowych.
Obydwie spóïki posiadajÈ oddziaïy na
caïym Ăwiecie, co moĝe stwarzaÊ ryzyko
wystÈpienia róĝnic w raportowaniu. Spóïki
naleĝÈce do miÚdzynarodowych korporacji
stajÈ w obliczu wyzwania nie tylko porównywalnoĂci danych wĂród innych spóïek
wbbranĝy, ale takĝe przejrzystoĂci w ramach
poszczególnych oddziaïów. Zarówno Marks
& Spencer, jak i New Look sporzÈdzajÈ
swoje sprawozdania zgodnie z miÚdzynarodowymi standardami rachunkowoĂci,
co jest uĝyteczne nie tylko dla najwaĝniejszych uĝytkowników sprawozdania, jakimi
sÈ inwestorzy, kredytodawcy, wierzyciele,
organizacje publicznoprawne, ale takĝe dla
kaĝdej osoby czytajÈcej sprawozdanie, które
z resztÈ – z uwagi na obowiÈzek publikacji
go publicznie przez spóïki notowane na
gieïdzie – jest dostÚpne dla kaĝdego.
Przedmiot badañ empirycznych stanowiïa prezentacja wymienionych informacji
niefinansowych w treĂci sprawozdañ badanych podmiotów. Analiza porównawcza
wybranych ujawnieñ na przykïadzie obydwu spóïek pozwala stwierdziÊ, iĝ sposób
prezentacji jest podobny w formie, dziÚki
czemu zachowano przejrzystoĂÊ i czytelnoĂÊ
obrazu. Ponadto zaprezentowano wybrane
ujawnienia o charakterze nieobligatoryjnym tzw. dodatkowych informacji, jak chociaĝby ujawnienie w zakresie spoïecznej
odpowiedzialnoĂci biznesu w New Look
czy ujawnienie w odniesieniu do tworzenia
wartoĂci dodanej w Marks & Spencer.
Przeprowadzona analiza wykazaïa, ĝe
raportowanie niefinansowe zapewnia uĝytkownikom sprawozdañ finansowych coraz
szerszy dostÚp do informacji oraz moĝliwoĂÊ dokïadniejszej oceny podmiotów
sporzÈdzajÈcych sprawozdania finansowe,
abtym samym jest istotne dla podejmowania
decyzji przez zarzÈdzajÈcych, inwestorów
ib innych interesariuszy. Przeprowadzone
wbartykule rozwaĝania nie rozwiÈzujÈ badanego problemu, jednak naleĝy stwierdziÊ,
ĝe sÈ one bardzo waĝne z punktu widzenia
interesów spóïek.
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