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MODELOWANIE RAPORTÓW  
JAKO PRÓBA OGRANICZENIA  

LUKI KOMUNIKACYJNEJ  
W SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 

     
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie informacji finansowej o bilansie i rachunku 
przepływów pieniężnych w takiej formie, która pozwalałaby na wypełnienie luki komu-
nikacyjnej między przedsiębiorstwem a jego interesariuszami, w zakresie prezentowanej 
im w rocznych raportach sytuacji finansowej. Dodatkowe poziomy ujawnień informacji 
finansowej wynikają z zastosowania założeń teorii bilansowej Wilhelma Osbahra oraz 
raportowania powtarzalnych operacyjnych przepływów pieniężnych. Zastosowana w opra-
cowaniu metoda badawcza polega na analizie literatury przedmiotu z zakresu doktryn 
bilansowych oraz przepływów pieniężnych i dedukcyjnego wskazania na tej podstawie 
potencjalnych kierunków doskonalenia sprawozdawczości finansowej. 
 
Słowa kluczowe: powtarzalne przepływy pieniężne, działalność istotna operacyjnie, 
działalność nieistotna operacyjnie, teoria bilansowa Wilhelma Osbahra, modelowanie 
raportu biznesowego, informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych. 

 
 

Wprowadzenie 

Dynamiczne zmiany otoczenia gospodarczego XXI w. są spowodowane 
głównie przez postępujące, wielowarstwowe procesy globalizacji. Otoczenie 
gospodarcze, w którym funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa, pozostaje pod 
silnym wpływem ewolucji systemu finansowego i jej poszczególnych faz wyod-
rębnianych ze względu na rodzaj związków między przedsiębiorstwami i krajami. 
Nieodłącznym elementem globalnej gospodarki jest krajowa i międzynarodowa 
rachunkowość oraz rozwijające się na jej gruncie, rozpatrywane wieloaspektowo 
i wielopłaszczyznowo, raportowanie finansowe.  
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Celem artykułu jest wskazanie miejsca i perspektyw rozwoju i wdrażania 
zasad rozszerzonego raportowania finansowego, w kontekście szerokich możli-
wości w zakresie modelowania struktury poszczególnych jego elementów. Jest 
to niezwykle istotne w dobie nacisku na społeczną odpowiedzialność przedsię-
biorstw ery globalizacji i zrównoważonego rozwoju.  

Zastosowana w opracowaniu metoda badawcza polega na analizie literatury 
przedmiotu z zakresu doktryn bilansowych oraz przepływów pieniężnych i de-
dukcyjnego wskazania na tej podstawie potencjalnych kierunków doskonalenia 
sprawozdawczości finansowej. 

 
 

1. Rozszerzony raport finansowy jako odzwierciedlenie  
współczesnych tendencji rozwojowych  
w sprawozdawczości finansowej  

Niewystarczające, a już z pewnością zbyt powolne przystosowanie spra-
wozdawczości finansowej do realiów rzeczywistości gospodarczej spowodowało 
rozluźnienie relacji między informacjami publikowanymi na rynku kapitałowym 
a oczekiwaniami interesariuszy. Przyczyny tego zjawiska tkwią zarówno w możli-
wościach percepcyjnych tych ostatnich, jak i w awersji zarządów do ujawniania 
pewnych informacji lub ich kontekstu. Najnowsze trendy w sprawozdawczości fi-
nansowej jednostek gospodarczych stanowią odpowiedź środowiska na rosnące 
potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdań, którzy dostrzegają w informa-
cjach finansowych przedsiębiorstwa znacznie więcej niż tylko wartość bilansową 
aktywów netto.  

Z przyjęciem i akceptacją rozszerzonej sprawozdawczości finansowej wiąże się 
także szereg dylematów wynikających z obawy przed negatywnym wpływem zakresu 
ujawnień na kreowaną przez przedsiębiorstwo wartość dla właściciela. Coraz częściej 
można się spotkać z określeniem „polityka informacyjna podmiotu”. Oznacza to, 
że w sprawozdawczości biznesowej zarząd jednostki musi zdecydować, które 
informacje ujawnić i jakie korzyści z ich posiadania odniosą użytkownicy. Za-
mknięcie luki informacyjnej, czyli różnicy między wagą przypisywaną danej 
informacji lub miernikowi przez jego użytkownika a poziomem zaspokojenia 
jego potrzeb informacyjnych przez zarząd przedsiębiorstwa, może nastąpić nie 
tylko przez ujawnienie aktywów „niewidzialnych” lub wskaźników sukcesu no-
wych produktów, wzrostu udziału w rynku itp. Jej zamykanie odbywa się również 
przez wypełnienie tzw. luki sprawozdawczości, czyli przez ujawnienie informacji 
finansowych oraz niefinansowych w taki sposób, aby ocena ich przydatności in-
formacyjnej, zarówno przez użytkowników, jak i przez zarząd była wysoka.  
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Przyspieszone tempo ewolucji kształtu i zawartości sprawozdawczości fi-
nansowej w ostatnich latach spowodowało, że coraz częściej mówi się o tzw. 
raporcie biznesowym. Mimo że sformułowanie to nie zostało usankcjonowane 
prawnie, używa się go potocznie w środowisku rachunkowców. Oznacza zmodyfi-
kowane, przebudowane sprawozdanie finansowe, uzupełnione o nowe informacje 
finansowe i niefinansowe, w ujęciu ex post i ex ante, tabelaryczne i opisowe, itp. 
[Śnieżek, 2008a]. Ewolucyjny charakter przekształcenia klasycznego sprawoz-
dania finansowego w raport biznesowy jest bezdyskusyjny.  

Z uwagi na stopień powiązania idei rozszerzenia podstawowego zakresu in-
formacji z rachunkowością często stosuje się rozwiązanie kwestii raportowania 
biznesowego polegające na kompleksowym ujmowaniu w sprawozdaniu infor-
macji dodatkowej, rozszerzonej o dobrowolne ujawnienia lub objaśnienia infor-
macji prezentowanych w podstawowych elementach sprawozdania finansowego, 
takich jak bilans, rachunek wyników bądź rachunek przepływów pieniężnych. 
Tradycyjne elementy sprawozdania finansowego mogą być tu wykorzystane 
jako „szkielet” współczesnego raportowania. Jest to ważny krok w kierunku 
lepszego dialogu z inwestorami. Oczekuje się, że wpłynie on korzystnie na 
sprawozdawczość jednostek przez wprowadzenie dodatkowych objaśnień sku-
teczności działania skoncentrowanych na działaniach operacyjnych i społecznych 
oraz zwiększenie nacisku na omawianie zmian w kluczowych aktywach przedsię-
biorstwa. Silniejszy akcent zostanie położony na wskazanie i skomentowanie 
czynników wpływających na wyniki działalności podmiotu w przyszłości. 

Każda idea nowoczesnego modelowania raportu finansowego poprzez mo-
dyfikowanie elementów informacji dodatkowej jest pożądana i przydatna, bo to 
właśnie na podstawie różnych propozycji rozwiązań można wypracować nowo-
czesny model ujawnień, satysfakcjonujący różne grupy odbiorców informacji 
finansowej [Śnieżek, Wiatr, 2011]. Informacja dodatkowa wydaje się najlep-
szym miejscem na modelowanie zakresu lub sposobu prezentowanych informa-
cji finansowych. W związku z powyższym autorzy w dalszej części artykułu 
prezentują przykłady modelowania informacji dodatkowej do bilansu, rachunku 
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.  

 
 

2. Bilans i rachunek wyników według W. Osbahra jako przykład 
modelowania informacji dodatkowej do współczesnego  
raportu rocznego 

Bilans, jako sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki, przekazuje in-
formacje silnie zagregowane, które mogą utrudniać właściwą ocenę przedsię-
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biorstwa [Wiatr, 2013]. Przez właściwą reklasyfikację danych finansowych i ich 
rozwarstwienie jest możliwe zaprezentowanie informacji w formie użytecznej 
dla odbiorcy.  

Proponowana postać modelu opiera się na dokonaniu reklasyfikacji danych 
finansowych, która ma służyć przeprowadzeniu oceny działań faktycznie zreali-
zowanych (istotnych operacyjnie) oraz oddzieleniu ich od działań pozornych 
(nieistotnych operacyjnie), niejednokrotnie istotnych wynikowo (czyli kształtu-
jących jego wartość). W modelu jest dokonywane rozwarstwienie wartości bi-
lansowej na wartość wynikającą z zastosowania wyceny według kosztu histo-
rycznego oraz na wartość wynikającą z wyceny bilansowej (aktualizacje, 
przeszacowania), co przedstawiono na rys. 1. 

 
AKTYWA PASYWA     

Moduł A Moduł P  

   P2a Pozorne zmiany kapitału 
własnego (kapitałowe) Moduł P2 P2b 

Moduł P3 P3a Wynik finansowy  
(podział wyniku)    P3b 

Moduł A1 Moduł P1 

 
 

 

 
 

 
 Wypełnienie  

luki komunikacyjnej  
 

Suma bilansowa Suma bilansowa     

Rys. 1. Bazowa struktura nowego modelu bilansu  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Wiatr, 2013].  

 
Bazowa struktura proponowanego modelu bilansu składa się z modułów, 

którym przyporządkowano określone znaczenie informacyjne: 
–  moduł A – prezentuje informacje o wartości aktywów trwałych i obrotowych 

przedsiębiorstwa wycenionych w koszcie historycznym (w cenie nabycia, za-
kupu lub inaczej określonej wartości początkowej),  

–  moduł A1 – wykazuje informacje o zmianie wartości aktywów zaprezento-
wanych w module A, wynikających z wyceny bilansowej,  

–  moduł P – prezentuje informacje o kapitale własnym, zobowiązaniach w koszcie 
historycznym (wartości początkowej)1 oraz rezerwach bezpośrednio związanych 
z ryzykiem prowadzenia podstawowej działalności operacyjnej; do tego modułu 
zalicza się również:  
–  moduł P2 – przedstawia wpływ zmian bilansowych (np. wycen roku bie-

żącego bądź lat ubiegłych) na pozycje kapitału własnego (oprócz wpływu 
                                                            
1  Rezerwy na zobowiązania nie występują w tym module.  
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na wynik finansowy), wynikających z przeszacowania wartości modułów 
A, P i P1; składa się on z dwóch rozłącznych czynników:  
–  P2a obejmującego odniesienia na kapitał wyceny składników związa-

nych bezpośrednio z działalnością operacyjną,  
–  P2b zawierającego odniesienia na kapitał wyceny składników niezwią-

zanych bezpośrednio z działalnością operacyjną,  
 –  moduł P3 (odpowiadający za modelowanie rachunku wyników) – prezen-

tuje ujęcie wyniku finansowego, który w tym modelu składa się z dwóch 
rozłącznych czynników2:  
 –  P3a – wyniku finansowego istotnego operacyjnie (na który składają się 

przychody i koszty istotne operacyjnie), 
–  P3b – wyniku finansowego nieistotnego operacyjnie (pozornego), któ-

ry jest wynikiem ujęcia pozostałych przychodów i kosztów występują-
cych w okresie3,  

–  moduł P1 – prezentuje zmiany wartości zobowiązań oraz wielkość re-
zerw4 na zobowiązania (gdyż te, jako pozycja bilansowa, stanowią czysty 
szacunek, których zmiany wielkości obciążają albo P2, albo P3).  

Przedstawiony sposób prezentacji nie neguje kierunków rozwoju rachun-
kowości i przyjętego za obowiązujący aktualnego stanu rozwiązań praktycz-
nych. Tym samym przyjęte w modelu przekroje informacyjne stanowią dodat-
kowy opis danych zawartych w standardowym bilansie, bez względu na to, czy 
sporządza się go według ustawy o rachunkowości, czy zgodnie z różnymi stan-
dardami rachunkowości (MSSF, US GAAP itp.). Taka konstrukcja modelu bi-
lansu umożliwia informowanie o sytuacji finansowej w zupełnie innych przekro-
jach niż tradycyjne jej ujęcie [Wiatr, 2013]. 
 
 
3. Powtarzalne operacyjne przepływy pieniężne jako element  

współczesnego raportu rocznego  

W przykładowej strukturze modelu sprawozdawczości strumieni przepły-
wów pieniężnych, do wykorzystania jako element rozszerzonej informacji do-
datkowej, można wyodrębnić trzy poziomy ujawnień:  

                                                            
2  Podział pierwotnego wyniku finansowego dla odbiorcy informacji finansowej staje się sygnałem 

o tym, jaką część pierwotnego wyniku stanowi wynik osiągnięty na podstawowej (istotnej) działalno-
ści operacyjnej, a jaki uzyskano na innych zdarzeniach (jednokrotnych, związanych z wyceną, spora-
dycznych, nieistotnych z punktu widzenia działalności operacyjnej) [Śnieżek, Wiatr, 2014]. 

3  Wynik nieistotny operacyjnie stanowi wynik na zmianach wartości ujętych w modułach A1 i P1.  
4  W wyłączeniem rezerw związanych bezpośrednio z ryzykiem prowadzenia działalności opera-

cyjnej.  
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− poziom I, na którym przedstawia się podstawowe informacje o kierunkach 
i charakterze przepływów pieniężnych; jest to odpowiednik podstawowej 
wersji rachunku przepływów pieniężnych, traktowanego wraz z bilansem, ra-
chunkiem zysków i strat oraz sprawozdaniem ze zmian w kapitale własnym, 
jako podstawowy element sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa,  

− poziom II, na którym prezentuje się dziedzinowy raport biznesowy z powta-
rzalnych przepływów pieniężnych jako element rocznego raportu biznesowe-
go przedsiębiorstwa,  

− poziom III, na którym wykazuje się informacje dodatkowe do rachunku prze-
pływów pieniężnych, zarówno w postaci objaśnień do wartości ujętych w ra-
porcie na poprzednich poziomach, jak i w postaci dobrowolnych ujawnień 
przedsiębiorstwa, dotyczących strumieni przepływów pieniężnych. Mogą to 
być zarówno informacje opisowe, jak i liczbowe oraz dotyczyć przepływów 
w ujęciu ex post i danych prognostycznych itp.  

W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na wybranym elemencie 
modelu sprawozdawczości przepływów pieniężnych – na raportowaniu powta-
rzalnych operacyjnych przepływów pieniężnych. 

Sustainable Cash Flows5 to pojęcie jak dotąd rzadko stosowane w rachun-
kowości i sprawozdawczości finansowej [Mulford, Comiskey, 2002, 2005; 
Schaeffer Jr, 2002; Śnieżek, 2008a i 2008b]. Są to strumienie pieniężne, których 
przepływ przez przedsiębiorstwo ma charakter powtarzalny (niekiedy równo-
mierny). Oznaczają one istnienie odnawialnych źródeł finansowania działalności 
i są związane ex definitione z jego działalnością podstawową (operacyjną). Jeżeli 
jednostka może wykazać się istnieniem stałych, powtarzalnych przepływów 
pieniężnych, wtedy jest ona zazwyczaj rentowna, ponieważ zyskowna działal-
ność jest nierozerwalnie związana z występowaniem w niej takich przepływów.  

Szczególne znaczenie można przypisać dezagregacji operacyjnych prze-
pływów pieniężnych na wpływy i wydatki jednorazowe, nieperiodyczne lub 
wartościowo znacznie przewyższające kwoty planowane oraz na przepływy 
pieniężne powtarzalne, równomierne lub wręcz stałe. W tym celu można ustalić 
i zaprezentować użytkownikom operacyjne przepływy pieniężne skorygowane 
do wartości, którą przedsiębiorstwo zazwyczaj może dysponować w danym 
okresie. Dotychczasowy model sprawozdawczości przepływów pieniężnych 

                                                            
5  Pojęcie Sustainable Cash Flows jest tłumaczone jako „powtarzalne przepływy pieniężne”, 

aczkolwiek autorzy zdają sobie sprawę, że przyjęte tłumaczenie nie oddaje w pełni znaczenia 
angielskiego terminu. Jednak inne sformułowania, np. „równomierne”, „zrównoważone” czy 
„ciągłe” również nie objaśniają w sposób zadowalający merytorycznego znaczenia tej kategorii 
finansowej.  
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miał na celu zapewnienie możliwie największej spójności prezentowanych in-
formacji. Nie wychodził on jednak poza ramy klasycznej sprawozdawczości 
finansowej, co w dobie zasadniczego przewartościowania zarówno mierników 
pomiaru, jak i samych informacji dostarczanych użytkownikom sprawozdań, 
wymaga głębszej refleksji.  

W tabeli 1 przedstawiono ogólną charakterystykę grup korekt operacyjnych 
przepływów pieniężnych6. 

 
Tabela 1.  Korekty operacyjnych przepływów pieniężnych do postaci przepływów  

pieniężnych powtarzalnych  
Grupa Charakterystyka przepływów pieniężnych zaliczanych do danej grupy 

Grupa 1. Przepływy pozaoperacyjne lub jednoznacznie uznane za sporadyczne  
 Wpływ lub wydatek operacyjny jest nietypowy i występuje bardzo rzadko  
 Wartość wpływu lub wydatku operacyjnego znacząco odbiega od normy  
 Dany wpływ lub wydatek jest zaliczony do przepływów operacyjnych, jednak  

jego specyfika odbiega od podstawowej działalności jednostki  
  
Grupa 2. Przepływy pieniężne zaliczane zwykle do sporadycznych  
 Potraktowanie niektórych wpływów i wydatków jako niepowtarzalnych nie jest zupełnie 

oczywiste, nie można ich w związku z tym zaliczyć do transakcji wykazanych na poziomie 1; 
mogą to być operacje związane z działalnością podstawową, występujące z pewną  
regularnością, choć nie są one „okazjonalne” (jednorazowe)  

  
Grupa 3.  Pozaoperacyjne lub jednorazowe (rzadkie) przepływy pieniężne, których wyłączenie 

(zwykle na podstawie decyzji zarządu) z operacyjnych przepływów pieniężnych jest 
dyskusyjne  

 Operacje mają miejsce sporadycznie i nie ma pewności co do zaliczenia ich do działalności 
operacyjnej  

 Na tym poziomie wykazywane są również operacje, które mogą być klasyfikowane  
do każdego rodzaju działalności  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Mulford, Comiskey, 2002]. 

 
Zaproponowana klasyfikacja nabiera szczególnego znaczenia obecnie, kie-

dy integracja rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej powinna 
doprowadzić do wzbogacenia treści informacji także dla inwestora. W niniej-
szym artykule pominięto kwestie struktury ujawnień takich informacji, skupiając 
się na jej istocie i przydatności informacyjnej. Jest to idealny wręcz element 

                                                            
6  Klasyfikacja niektórych korekt do odpowiedniej grupy jest często bardzo trudna, niejedno-

znaczna i subiektywna (szczególnie w odniesieniu do grupy 3). Należy zwrócić uwagę, że ko-
rekty nie zostały podzielone według grup. Jest to zrozumiałe, ponieważ wykazywanie stopnia 
subiektywności osądów, dokonywanych przez zarząd w klasyfikacji poszczególnych pozycji 
przepływów pieniężnych jako powtarzalnych bądź sporadycznych, niewiele wnosi do oceny 
skali i znaczenia problemu przez użytkownika sprawozdania. Z subiektywnym osądem zarządu 
użytkownik spotyka się bowiem na tyle często, aby zrozumieć, że oznacza on przede wszystkim 
uwzględnienie specyfiki branży oraz innych warunków istotnych z punktu widzenia prawidło-
wej oceny sytuacji finansowej podmiotu. 
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raportu biznesowego, którego struktura pozwala na wykazanie jakości operacyj-
nych przepływów pieniężnych zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości. Po-
wtarzalne operacyjne przepływy pieniężne są istotne dla właścicieli i potencjal-
nych inwestorów, a także dla kredytodawców oraz innych wierzycieli czy dla 
zarządu podmiotu. Jeżeli ich wartość jest znacząca, nie ma powodu do obaw, że 
wypłacana właścicielom dywidenda nie znajdzie pokrycia w ciągłym wpływie 
pieniężnych korzyści ekonomicznych do jednostki. Oznacza to zarazem, że 
podmiot dysponuje bazą kasową do dalszego rozwoju. Identyfikacja operacyj-
nych powtarzalnych przepływów pieniężnych wskazuje również, jak ważna dla 
podmiotów gospodarczych jest jednolita klasyfikacja niektórych zdarzeń pie-
niężnych do konkretnego rodzaju działalności7. 

  
 

Podsumowanie 

Przedstawione przykłady modelowania poszczególnych elementów rapor-
tów finansowych są odpowiedzią na wyzwania stawiane przed współczesną 
rachunkowością, a szczególnie sprawozdawczością finansową. Współczesne, dy-
namicznie zmieniające się warunki działalności przedsiębiorstw oraz stale rosnące 
wymagania informacyjne odbiorców sprawozdań finansowych powodują, że ocenę 
przydatności praktycznej elementów modelu należy rozpatrywać w szerokim kon-
tekście trendów rozwoju nauki oraz współczesnych badań w tym zakresie. Każ-
dy z przedstawionych w artykule przykładów modelowania informacji dodatkowej 
do sprawozdania finansowego odpowiada określonemu nurtowi działań podejmo-
wanych w kierunku podniesienia jakości i przydatności informacji generowanej 
przez system rachunkowości. Taki model pozwala na dysponowanie określonym 
zestawem informacji, które dzięki jego strukturze można konfigurować w różny 
sposób i na różnych poziomach tak, aby informacja była dostosowana do potrzeb 
i oczekiwań korzystających z niej odbiorców. Niewątpliwą zaletą takiego modelo-
wania jest więc jego wielopoziomowość i wielopłaszczyznowy dostęp do informa-
cji, który, w zależności od stopnia jego rozbudowy, może dodatkowo zintegrować 
obszary rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej.  
                                                            
7  Przykładem może tu być kredyt w rachunku bieżącym (ang. overdraft). Z badań raportów 100 

spółek wchodzących w skład amerykańskiego indeksu giełdowego S&P 100 (zarządzanego 
przez Standard & Poor’s), przeprowadzonych w 2003 r. przez Georgia Tech Financial Analysis 
Lab wynika, że 61% badanych spółek giełdowych wykazuje zmiany sald kredytu w rachunku 
bieżącym jako element przepływów pieniężnych z działalności finansowej, tylko 16% podmio-
tów wykazuje je w działalności operacyjnej, a pozostałe 23% nie podaje w rachunku przepły-
wów pieniężnych wystarczających informacji do stwierdzenia, w jakim rodzaju działalności są 
prezentowane przepływy pieniężne z tytułu kredytów w rachunku bieżącym [Śnieżek, 2008b]. 
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Modelowanie dodatkowych elementów objaśniających sprawozdanie finan-
sowe wymaga z pewnością dodatkowych przemyśleń, a przede wszystkim do-
precyzowania, przed próbą zastosowania ich w praktyce. Praktyczne wykorzy-
stanie elementów modelu, biorąc pod uwagę wszystkie jego poziomy, wiąże się 
zazwyczaj z dodatkowymi, często niemałymi kosztami wdrożenia w przedsię-
biorstwach. Umowność niektórych założeń modelu może także budzić sprzeciw 
praktyków. Jednak z drugiej strony zawarte w artykule propozycje, przez wiele 
możliwości konfiguracji dodatkowej informacji finansowej, wydają się na tyle 
przydatne, że warto podjąć próbę ich praktycznej implementacji.  
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REPORTING MODELING AS AN ATTEMPT IN COMMUNICATION  
GAP DECRISING IN FINANCIAL REPORTING 

Summary: The purpose of this article is to present balance sheet and cash flow informa-
tion in the way, which allows to fulfill the communication gap between the enterprise 
and its stakeholders, in the area of financial condition presented in annual reports. Addi-
tional levels of disclosures arise from balance sheet theory of Wilhelm Osbahr and susta-
inable operating cash flow assumptions. The research method applied in the article is the 
literature analysis and deductive way of formulating the trends of potential financial 
reporting improvements.  
 
Keywords: sustainable cash flows, operationally relevant activity, operationally irre-
levant activity, Wilhelm Osbahr’s balance sheet theory, business report modeling, notes 
to the financial statements. 
 


