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Wstęp  

Dynamicznemu rozwojowi gospodarki w Polsce oraz Unii Europejskiej, towa-
rzyszy ewolucja potrzeb informacyjnych. Interesariusze organizacji oczekują nie 
tylko dokładnych informacji o działalności firmy i  jej działaniach finansowych ale 
również o wpływie jaki wywiera ona na otoczenie.  

Kompleksowa informacja jest bowiem podstawą sukcesu, gdyż zdobyta na czas 
pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną i umożliwia ograniczenie ryzyka gospo-
darczego oraz inwestycyjnego na rynku [Turyna J., 2003]. W konsekwencji coraz 
więcej przedsiębiorstw zobowiązana jest do sporządzania coraz bardziej skompliko-
wanych raportów i ujawniania coraz większej liczby informacji.  

Ujawnianiu tych informacji powinno służyć kompleksowe sprawozdanie finan-
sowe z działalności firmy, będące głównym źródłem wiedzy o kondycji przedsię-
biorstwa oraz prezentujące jego użytkownikom prawdziwy i wiarygodny obraz jed-
nostki, zgodnie z zasadą true and fair view (TFV) [Olechnowicz I., Tłaczała A., 
2004].  

Obecne sporządzane sprawozdanie finansowe nie obejmuje jednak wszystkich 
niezbędnych elementów, gdyż obrazuje głównie skutki finansowe zdarzeń z prze-
szłości, nie uwzględniając często informacji niefinansowych [pod. red. Świders-
kiej K., 2010]. Sprawozdanie finansowe koncentruje się na wynikach finansowych 
z działalności przedsiębiorstwa, nie informując często o ważnych elementach, które 
przyczyniły się do jego osiągnięcia min. z zakresu ponoszonych nakładów finanso-
wych oraz korzyści z wdrażania przez firmę idei społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw (corporate social responsibility, skrót – CSR). Informacje te jednak 
mogłyby być przydatne z punktu widzenia użytkowników sprawozdania oraz oto-
czenia przedsiębiorstwa. Ułatwiłyby one również właściwą ocenę przedsiębiorstwa 
oraz byłyby wskazówką, iż są bezstronne a użytkownicy mogą być pewni, że wier-
nie odzwierciedlają działania jednostki. 

                                                        
1 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – w pracy będzie stosowany zamiennie między-
narodowy skrót CSR (Corporate Social Responsibility). 



  154 

Celem artykułu jest wskazanie konieczności rozbudowy sprawozdania finanso-
wego o aspekty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W pracy przybliżona 
została historia i ewolucja idei CSR, jak również próba jej zdefiniowania.  

1. Historia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 

Zainteresowanie społeczeństwa, świata biznesu, środowisk politycznych i nau-
kowych społeczną odpowiedzialnością można obserwować od wielu lat. Wydane 
zostały liczne publikacje, organizowane są liczne konferencje, oraz tworzone różne-
go rodzaju organizacje zajmujące się jej problematyką [Sosnowski J., 2008]. Nie jest 
ona ideą jednolitą, gdyż w trakcie swojej ewaluacji rozszczepiła się na kilka bardziej 
szczegółowych koncepcji np. Social Responcibility Investment – SRI, czyli inwesto-
wanie w zgodzie ze społeczną odpowiedzialnością oraz Environment Social Gover-
nance – ESG, czyli zarządzanie w zgodzie z otoczeniem naturalnym i społecznym 
[Pogodzińska-Mizdrak E., 2009]2.  

Archie B. Carroll stwierdził, że „koncepcja społecznej odpowiedzialności 
biznesu ma długą i różnorodną historię (…). Jej genezę można odnaleźć już w II 
połowie XIX wieku, jednak rozwinęła się ona dopiero w latach 50-tych XX wieku, 
kiedy to w drugim pięćdziesięcioleciu zaczęły pojawiać się prace naukowe o tej 
tematyce. W wyniku otwarcia ekonomii na etykę tworzyć zaczęły się dwie podsta-
wowe zależności „bez wolności nie ma odpowiedzialności” oraz „bez odpowie-
dzialności nie ma wolności” [Filek J.,1995]. Zaczęto analizować wrażliwość przed-
siębiorstw na problemy społeczne [Grzegorzewska-Ramocka E., 2005] oraz oceniać 
je w kontekście przestrzegania zasad etycznych [Stefanicki R., 2009]. Zaczęto 
również wskazywać na odpowiedzialność jako zadanie [Filek J., 2003] a człowiek 
zaczynał być traktowany jako siła, która wpływa na istniejącą sytuację i stan 
[Sosenko K., 1996].  

W latach 50-tych XX wieku, w Stanach Zjednoczonych, została zapocząt-
kowana koncepcja społecznej odpowiedzialności – wywodząca się od tzw. stake-
holders theory [Rojek-Nowosielska M., Szczepaniak J., 2003]. Jej prekursorem był 
badacz Howard R. Bowie, który w 1953 roku opublikował artykuł „Social 
Responsibilities of the Businessman”, w którym  stwierdził, że biznes ma zobowią-
zania wobec społeczeństwa. Zauważył bowiem, że istnieje kilkaset przedsiębiorstw, 
które dzięki swoim rozmiarom i działaniom mogą wpływać na życie wielu ludzi 
[Bowie H.R., 1953].  

Teoria ta wywodziła się od terminu stakeholder – oznaczającego kogoś zaanga-
żowanego w pracę przedsiębiorstwa lub mającego do niego rozumiane bardzo 
szeroko prawo – interesariusza firmy [Lewicka-Strzelecka A., 1996]. 

Koncepcja spotkała się z krytyką min. M. Friedmana, który w 1962 roku 
proponował jej ograniczenie przede wszystkim do właścicieli (akcjonariuszy), gdyż 

                                                        
2 E. Pogodzińska-Mizdrak, Refleksje o etyce w realiach kryzysu ekonomicznego, [w:] Sprawoz-
dawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, red. B. Micherda i M. Stępień , UEK 
w Krakowie i SKWP o/ Kraków, Kraków 2009, s. 328. 
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to oni powierzają firmie swój majątek. Twierdził, że to państwo a nie przedsię-
biorstwo ma obowiązki względem społeczeństwa i że „odpowiedzialność społeczna 
spoczywa jedynie na jednostkach, zaś odpowiedzialność firmy ogranicza się do 
zapewnienia zysku udziałowcom” [Friedman M., 1970]. Głosił również, iż polityka 
publiczna i obowiązki społeczne należą wyłącznie do obowiązków państwa 
[Friedman M., 1962].  

Połączenia teorii społecznej odpowiedzialności oraz poglądów Friedmana 
dokonał Archie B. Carroll, który w 1979 roku stworzył tzw. koncepcję społecznej 
korporacji, która opiera się na trzech zasadach: wolności ekonomicznej gospo-
darowania, równości szans do sprawiedliwej płacy pracowników oraz równości 
szans zatrudnienia. Powstała w ten sposób „umowa społeczna” pomiędzy społe-
czeństwem a światem biznesu, która stanowi podstawy rozwoju społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstw [Doktor K., 2005]. Zgodnie z teorią A.B. Carroll 
przedsiębiorstwo musiało spełniać obowiązki: ekonomiczne, prawne, etyczne i filan-
tropijne, a połączenie tych obowiązków było wytyczną tzw. „umowy społecznej” 
pomiędzy społeczeństwem a światem biznesu [Doktor K., 2005].  

Poglądy M. Friedmana zaczęły tracić zwolenników w latach siedemdziesiątych 
XX, gdy zaczęto podkreślać, że błędnym jest twierdzenie, iż działania przed-
siębiorstwa nie wywołują żadnych skutków a za właściwe stawiać stwierdzenie, iż 
przedsiębiorstwa w swej działalności powinny uwzględniać wartości społeczne 
[Wiliams C.A., 1999].  

W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych ukształtował się model społe-
cznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, uwzględniający kryterium etyczne biz-
nesu oraz troskę o otoczenie. Wyodrębniły się też cztery podstawowe orientacje 
ruchów społecznych: ruch obrony praw człowieka, obrony praw zwierząt, obrony 
środowiska naturalnego oraz obrony praw konsumenta. W roku 1981 odbył się 
Okrągły Stół Biznesu, w trakcie którego 200 liderów wśród przedsiębiorstw złożyło 
oświadczenia, iż „dążenie do zysku i przyjmowania społecznej odpowiedzialności 
jest kompatybilne” 

Również Europa zaczęła zauważać wymiar etyczny w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej, a opracowany w 2001 przez Komisję Europejską Green Paper – 
usystematyzował koncepcję społecznej odpowiedzialności [Polańska A., 1997].  

W początkowym okresie koncepcje społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw koncentrowały się na badaniu wrażliwości przedsiębiorstw na problemy 
społeczne, w mniejszym stopniu zajmując się zakresem i przedmiotem odpowie-
dzialności [Grzegorzewska-Ramocka E., 2005].  

2.  Definicja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 

W literaturze przedmiotu istnieje wiele różnych definicji CSR a jej definicja 
jest ściśle powiązana z terminami sprawiedliwości – czyli równomiernego rozdziele-
nia wszelkich wartości pomiędzy społeczeństwo [Rawls J., 1994] oraz odpowie-
dzialności – oznaczającym ponoszenie konsekwencji za popełnione czyny [Filek J., 
2002]. 
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Odpowiedzialność, można pogrupować w trzy kategorie:  
− Social obligation – zobowiązań społecznych, 
− Social reaction – reakcji społecznej, 
− Social responsivness – wrażliwości społecznej [Sułek M., Świniarski J., 2001]. 

W związku z tym, iż społeczna odpowiedzialność łączy się z dbałością firm o 
przestrzeganie zasad etycznych, z dbałością o środowisko naturalne i społeczeństwo 
[Kuc B.R., 1999] możemy wyodrębnić etyczne, ekonomiczne oraz oparte na relacji 
przedsiębiorstwo – społeczeństwo definiowanie społecznej odpowiedzialności.  

Podejście etyczne prezentuje World Business Council for Sustainable Develop-
ment CSR twierdząc, iż CSR “wyraża się w ciągłym zobowiązaniu biznesu do za-
chowań etycznych i przyczynia się do ekonomicznego rozwoju, poprawy jakości 
życia siły roboczej, ich rodzin, tak samo jak lokalnej społeczności i społeczeństwa 
jako całości”  

Inną definicję proponuje Business for Social Responsibility, określając CSR 
jako “prowadzenie biznesu w sposób, który zaspokaja, lub wyprzedza publiczne 
oczekiwania odnośnie przestrzegania prawa, wyników finansowych i działań etycz-
nych podejmowanych przez biznes” [Żemigała M., 2007].  

Podejście etyczne prezentuje również L. Zbiegień-Maciąg definiując społeczną 
odpowiedzialność, jako odpowiedzialność moralną firmy względem społeczeństwa 
ze swojej działalności, która ukierunkowana jest głównie na akcjonariuszy, dostaw-
ców i klientów oraz administrację lokalną i państwową i różne ruchy np. ekolo-
giczne [Zbiegień-Maciąg L., 1996].. 

Komisja Europejska w dniu 18 lipca 2001 roku zdefiniowała w Zielonej Księ-
dze społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw jako „koncepcja, według której 
przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają aspekty społeczne i ekologiczne w swo-
ich działaniach handlowych oraz kontaktach ze swoimi interesariuszami”3. 

Według Światowej Rady Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju społeczna 
odpowiedzialność to etyczne zachowanie przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa 
polegające na stałym rozwoju firm opartym na zasadach etycznych oraz stałym 
dbaniu o pracowników, społeczność lokalną i całe społeczeństwo [Nakonieczna J., 
2008]. Z definicji tej wynika, że najważniejsi dla przedsiębiorstwa są interesariusze.  

Zdefiniowania CSR podjęło się również Canadian Centre of Business in the 
Community, określając ją jako „całościowe stosunki łączące firmę z jej interesariu-
szami, uwzględniające przy tym w szczególności: klientów, pracowników, społe-
czności lokalne, udziałowców, agencje rządowe, dostawców i konkurencję. Elemen-
tem społecznej odpowiedzialności jest wspieranie społeczności, relacji pomiędzy 
pracownikami, tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy, odpowiedzialność ekologicz-
na i finansowa kondycja przedsiębiorstwa” 

                                                        
3 Green Paper Promoting European framework for Corporate Social Responsibility, Commission 
of the European Communities, Bruksela, 18 lipca 2001 roku, http://ec.europa.eu/consumers/ 
cons_int/safe_shop/ acquis/ green-paper_cons_acquis_pl.pdf. 
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Podsumowując, społeczna odpowiedzialność polega na odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa względem interesariuszy na płaszczyźnie ekonomicznej i prawnej 
oraz dbałości o dobrobyt społeczny.  

3. Interesariusze oraz koszty i korzyści społecznej odpowiedzialności biznesu 

Każde przedsiębiorstwo w działa w określonym, zmiennym i złożonym otocze-
niu, które podlega ciągłym zawirowaniom. Powoduje to ciągle zmieniający się, 
wysoki poziom jego niepewności[Paliwoda-Matiolańska A., 2009]. Otoczenie 
przedsiębiorstwa jest określane jako całokształt procesów i instytucji kształtujących 
stosunki wymienne, formy i możliwości sprzedaży oraz warunki rozwoju i działania 
przedsiębiorstwa [Penc J., 1998].  Przedsiębiorstwo istniejąc w otoczeniu  posiada 
z nim bezpośrednie oraz pośrednie związki ujęte według systemów. 

Rysunek 1. Charakterystyka systemów otoczenia przedsiębiorstwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Źródło: S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie 
i praktyka zarządzania, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2002, s.54 za 
U. Hansen, Sympodium Marketing im gesellschaftlichen Dialog, Hannover 1995. 

Otoczenie przedsiębiorstwa można również podzielić z punktu widzenia 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Rybak, Społeczna odpowiedzialność 
biznesu – idea i rzeczywistość, „Gospodarka narodowa, nr 3/2001. 

 

O
T

O
C

ZE
N

IE
  P

R
ZE

SI
Ę

BI
O

R
ST

W
A

 

Po
lit

yc
zn

e 

Pr
aw

ne
 

Ek
ol

og
ic

zn
e 

Te
ch

ni
cz

ne
 

Ek
on

om
ic

zn
e 

G
os

po
da

rk
a 

B
ra

nż
e 

R
yn

ki
 

Po
st

ęp
ow

an
ie

 

W
ar

to
śc

i 

Pr
od

uk
ty

 

Te
ch

no
lo

gi
e R
ys

un
ek

 2
: O

to
cz

en
ie

 p
rz

ed
się

bi
or

st
w

a 

Sp
oł

ec
zn

o-
ku

ltu
ro

w
e 



  159 

Pojęcie interesariusze wywodzi się z terminu stakeholders, który oznacza do-
słownie mający stawkę w grze, mający interes, a w szerszym sensie udziałowców. 
Są to różnorodne podmioty, które mają jakiś wpływ na organizację, a więc przedsię-
biorstwo powinno w procesie decyzyjnym brać pod uwagę ewentualne wpływy 
i korzyści tych podmiotów [Gruszecki T., 2002]. 

Każda z zainteresowanych grup powiązana jest z firmą z innych powodów, 
które często przyjmują formę interesów lub też udziałów w firmie i uprawnień wo-
bec niej [Carroll A.B., 1993]. Celem przedsiębiorstwa jest identyfikacja tych grup, 
następnie ustalenie ich żądań względem firmy i ich hierarchizacja względem poli-
tyki firmy. Grupy te mogą oddziaływać na firmę w sposób bezpośredni – w przy-
padku, gdy są we władaniu konkretnego zasobu niezbędnego przedsiębiorstwu 
w działalności lub w sposób pośredni – mając wpływ na przedsiębiorstwo i jego 
politykę określając np. dostęp do zasobów. 

Rysunek 3. Rodzaje zależności pomiędzy przedsiębiorstwem a interesariuszami 
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J. Penc twierdzi wręcz, że „społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest 
dobrowolnym łączeniem spraw społecznych i gospodarczych w działalności handlo-
wej i w stosunkach z interesariuszami, którymi są: pracownicy, klienci, inwestorzy, 
dostawcy, społeczność, w której firma działa, oraz rząd i media” [Penc J., 2003]. 
Powyższa definicja wskazuje, iż przedsiębiorstwo biorąc pod uwagę aspekty ekono-
miczne, społeczne i ekologiczne, zaspokaja potrzeby wszystkich swoich intere-
sariuszy, wywołując przy tym pozytywne skutki w otoczeniu, w którym działa 
[Żemigała M., 2007].  

W literaturze można również odnaleźć podział interesariuszy na: 
− wewnętrznych – insiders – kontrolujący działalność przedsiębiorstwa – właści-

ciele, pracownicy, menadżerowie, akcjonariusze, pracownicy. 
− zewnętrzni – outsiders – grypy zainteresowanych znajdujących się poza firmą, 

a więc dostawcy, klienci, podmioty i władze lokalne oraz rząd. 

Kolejnego grupowania interesariuszy dokonał M. Hopkins, dzieląc ich na 
siedem grup zwanych „azymutami” dla firmy [Hopkins M., 2003]. 

Rysunek 4:  Podział interesariuszy według M. Hopkinsa. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie M.Hopkins, The Planetarny Bargain. 
Corporate Social Responsibility Matters, Eartscan, London 2003. 

Reasumując przedsiębiorstwo w swojej działalności musi brać pod uwagę 
wiele grup zainteresowanych, szczególnie tych należących do interesariuszy pierw-
szego stopnia. Powinna wypracować zysk, którego poziom utrzymałby zaintereso-
wanie interesariuszy, gdyż niemożność ich utrzymania może doprowadzić do upad-
ku przedsiębiorstwa z powodu ich wycofania się z interesów z firmą [Clarkson 
M.B.E., 1995]. Zatem przedsiębiorstwo jest w szerszym lub węższym zakresie 
odpowiedzialne społecznie za swoich interesariuszy. 
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Ponieważ CSR powinno uwzględniać interesy wszystkich interesariuszy, oczy-
wistym jest, że udziałowcy będą oczekiwali finansowych korzyści ze stosowania 
CSR [Drucker P., 1998]. Osiągane z tego tytułu wyniki powinny więc znaleźć swoje 
odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym, audytowanym przez niezależne 
firmy zewnętrzne. 

Wraz z rozwojem społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie oraz 
w relacji CSR a wynik finansowy idea powinna przynosić firmie korzyści finansowe 
[Neville B., Bell S.J., Mengüç B., 2005].   

Oczywiście w trakcie wdrażania idei przedsiębiorstwa będą ponosiły również 
koszy, które związane będą głównie z interesariuszami i ich działalnością [Rapaport 
A., 1999] np.: 
a) kadra menedżerska – koszty wynagrodzeń wraz z narzutami, podróży służbo-

wych, szkoleń i dodatków służbowych, 
b) pracownicy – koszty wynagrodzeń wraz z narzutami, koszty szkoleń, rekla-

macji, braków, 
c) kontrahenci – koszty transportu towarów i materiałów, ubezpieczeń, współpra-

cy, 
d) klienci – koszty reklamy, szkoleń, badań rynkowych, pośredników handlo-

wych, darmowych próbek, 
e) społeczność lokalna – koszty ochrony środowiska, sponsoringu, organizacji 

imprez charytatywnych, edukacyjnych i kulturalnych, 
f) właściciele – koszty dywidend, kapitału [Adamczyk J., 2009]. 

Wiele korzyści dotyczy społeczeństwa np. działania na rzecz środowiska, edu-
kacja mieszkańców regionu, rozwój gospodarczy i poprawa sytuacji finansowej 
w regionie oraz prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej. 

Korzyści z realizacji CSR możemy podzielić na: 
a) zewnętrzne: zwiększone zyski, ulgi podatkowe z uwagi na działalność charyta-

tywną, wzmocnienie marki, wzrost sprzedaży w wyniku wzrostu lojalności 
klientów, zwiększenie zainteresowania inwestorów, poprawę relacji ze społe-
cznością i władzami lokalnymi oraz łatwiejszy dostęp do kapitału4. 

b) wewnętrzne: zwiększenie wydajności i jakości pracy, wzrost motywacji do 
pracy[Rok B.,2004]. 

W związku z tym, iż implementacja społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw związana jest z ponoszeniem kosztów i uzyskiwaniem korzyści przez 
podmioty zasadnym wydaje się poinformowanie o tym interesariuszy przedsię-
biorstwa. Przeprowadzone w 2005 roku międzynarodowe badania wykazały, iż in-
westorzy poszukują coraz więcej informacji o relacjach przedsiębiorstwa z otocze-
niem. 

                                                        
4 CSR Management. Corporate Social Responsibility, Report 2007, Hitachi Group, Full Sustaina-
bility Report 2007, VicSuper. 
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4.  Cechy jakościowe i użytkownicy sprawozdań finansowych 

Celem sprawozdania finansowego jest „dostarczenie informacji o sytuacji 
finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, któ-
re będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji 
gospodarczych”5. Jest ono zbiorem różnorodnych danych, sporządzanych na krótsze 
i dłuższe okresy sprawozdawcze według określonych wzorów i zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa [Sojak S., Stankiewicz J., 2004].  

Źródłem danych do sprawozdań finansowych jest rachunkowość, a odpowied-
nie uporządkowanie zawartych w nich informacji umożliwia ocenę sytuacji mająt-
kowej i finansowej oraz wyników z działalności gospodarczej podmiotu [Gmytra-
siewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., 1998].  

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać informacje o zdarzeniach mają-
cych istotny wpływ na działalność jednostki oraz o sytuacji finansowej jednostki – 
zarówno tej obecnej jak i przewidywanej, gdyż jest ono końcowym ogniwem łańcu-
cha informacyjnego rachunkowości [Gabrusewicz W., 2001]. Tworzy ono podstawy 
do podejmowania decyzji o charakterze ekonomicznym przez użytkowników spra-
wozdań finansowych [pod. red. Sawicki K., 2005] – obecnych lub potencjalnych 
inwestorów, jak również pracowników, kierownictwa przedsiębiorstwa, kredyto-
biorców, wierzycieli, dostawców, instytucji rządowych oraz społeczeństwa [Forem-
na-Pilarska M., Radawiecka E., 2009].  

Ze względu na znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa danego kraju oraz 
poza jego granicami, sporządzanie sprawozdania finansowego jest uregulowane 
przepisami prawa i zgodnie z art. 45 ust 2 Ustawy o rachunkowości składają się na 
niego:  
a) bilans,  
b) rachunek zysków i strat (zwany rachunkiem wyników), 
c) zestawienie zmian w kapitale własnym, 
d) rachunek przepływów pieniężnych, 
e) informacja dodatkowa6. 

Integralny element sprawozdania finansowego stanowią dodatkowe zestawie-
nia i objaśnienia [Nowak E., 2005] a wszystkie jego elementy są ze sobą ściśle 
powiązane pod względem treści. Zasadniczą część, która łączy informacje zawarte 
w sprawozdaniu, stanowi bilans [Tracy J.A., 1994].  

Każdy z elementów sprawozdania dostarcza informacji z innego zakresu i tak: 
a) informacji o rentowności przedsiębiorstwa, źródłach pochodzenia i strukturze 

powstania wyniku finansowego netto dostarcza rachunek wyników [Kołaczyk 
Z., 1999], 

                                                        
5 Zgodnie z „Założeniami koncepcyjnymi sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych” 
MSSF ZK par. 12—21, MSR 1 (rozporządzenie Komisji Nr 1274/2008).  
6 Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze 
zmianami. 
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b) rachunek przepływów pieniężnych dostarcza informacji o zmianie stanu środ-
ków pieniężnych w danym okresie sprawozdawczym, 

c) zestawienie zmian w kapitale własnym informuje o poszczególnych pozycjach 
kapitału własnego, zawartych w bilansie [pod. red. Walińskiej E., 2008].  

Ze względu na dostarczane informacje i rolę sprawozdania finansowe muszą 
spełniać określone cechy jakościowe [Gierusz J., 2005]. 

Rysunek 2. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MSSF, 2004, s.61-65. 

Informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych powinny być również 
kompletne, gdyż pominięcie niektórych danych, może spowodować, iż sprawozda-
nie stanie się niewiarygodne. Zatajenie danych jest zakazane, pod odpowiedzial-
nością karną – włącznie z odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec inwestorów. 

W związku z powyższym zasadami sprawozdanie finansowe powinno zawierać 
również informacje z zakresu CSR. Niestety obecnie nie istnieją jednolite elementy 
i miary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, które znalazłyby odzwiercie-
dlenie w sprawozdaniu finansowym. „Pewnym jest, że zjawisko zwane społeczną 
odpowiedzialnością nie może być analizowane w oparciu o bilans, czy rachunek 
zysków i strat. Jak dotąd nie istnieją rachunkowe techniki, narzędzia analityczne czy 
statystyczne metody, które pozwalałyby zidentyfikować firmy społecznie odpo-
wiedzialne i odróżnić je od firm, które tej cechy nie wykazują” [Parket R., Eilbirt H., 
1975].  

Przedsiębiorstwa w celu informowania interesariuszy o swoich działaniach 
związanych z CSR sporządzają i publikują tzw. raporty społeczne. Niestety raporty 
te ukazują się okresowo i zawierają min. wskaźniki ekonomiczne, które dowodzą, 
że inwestowanie w przedsiębiorstwa zaangażowane społecznie jest opłacalne 
[Kulawczuk P., 2007]. 
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Corporate social responsibility reporting jest dobrowolnym raportowaniem 
relacji przedsiębiorstwa z otoczenie. W początkowym okresie raporty społeczne 
stały się wielkim odbiorem, jednak jednocześnie pojawiło się niezadowolenie 
z powodu różnorodnych form tych publikacji. Brakowało również wytycznych do 
ich sporządzania.  Dlatego też przygotowanie raportów jest niezmiernie trudne, gdyż 
nie istnieją żadne obowiązkowe akty prawne, które ujednolicałyby ich konstrukcję. 
Istnieje natomiast ponad 30 wzorów raportowania m.in. Global Reporting Initioative 
(GRI), który wskazuje, iż „raport relacji z otoczeniem powinien zapewnić zrówno-
ważoną i uzasadnioną prezentację działalności na rzecz środowiska i społeczeństwa 
raportującej organizacji – obejmującą zarówno pozytywne, jak i negatywne jej 
skutki”. Raporty te mogą mieć formę broszur informacyjnych, sprawozdania, 
oświadczenia, informacji umieszczonej na stronie internetowej przedsiębiorstwa, są 
więc trudne do porównania [Mach ,1994]. Dlatego też coraz częściej postuluje się 
aby ujednolicić formę przekazywania informacji z zakresu CSR, gdyż forma 
dobrowolnego raportu nie zaspokaja potrzeb informacyjnych interesariuszy i być 
może należałoby umieścić informacje z jej zakresu w sprawozdaniu finansowym. 

Problem stanowi też zawartość publikowanych raportów, gdyż przedsiębiors-
twa nie wiedzą, jakie fakty przedstawiać i jakie wskaźniki stosować. Bardzo często 
raporty społeczne nie uwzględniają wszystkich aspektów CSR a jedynie takie, 
o których podmiot chce poinformować swoich interesariuszy. Obowiązujące 
regulacje prawne dają firmom w tej kwestii pełną swobodę. Wykorzystując tą 
swobodę przedsiębiorstwa w raportach często wprowadzają interesariuszy w błąd 
np. raport społeczny Carrefour, która w 2001 roku przyjęła program ONZ Globar 
Compact, zawierający min. zasady związane z poszanowaniem praw człowieka 
i pracownika. Firma w raporcie wskazała, iż wdraża postanowienia Międzynarodo-
wej Organizacji Pracy, gdy w rzeczywistości jej pracownicy np. na Filipinach 
pracowali nawet 19 godzin dziennie za stawkę 425 dolarów miesięcznie7.  

Liczba firm, które raportują swoje działania w zakresie CSR szacowana jest na 
około 10 tysięcy i systematycznie rośnie. Ponad 80% z 250 największych spółek na 
świecie publikuje regularnie raporty CSR . [Kuraszko I., Panek-Owsiańska M., Rok 
B., Zadrożna K., 2007].  

Istnieje ogromna potrzeba ujednolicenia raportowania w zakresie CSR i wy-
pracowania spójnych wskazówek oraz standardów finansowych. Koniecznym jest 
również przeniesienie informacji o CSR do sprawozdania finansowego, gdyż 
niemożliwe jest obecnie odnalezienie w nim informacji o korzyściach (przychodach) 
jak i kosztach generowanych przez CSR. 

                                                        
7 Carrefour Sustainability Report 2005, http://www.carrefour.com/docroot/groupe/ 
C4com/Commerce%20responsable/Publications.carrefourrdd2005ang.pdf z dnia 3 maja 2007.   
8 Sustainability Reporting Guidelines, wersja 3.0, GRI 2000-2006. 
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Zakończenie 

Publikowane sprawozdania finansowe powinny zawierać jak najwięcej infor-
macji o przedsiębiorstwie. Niezmiernie istotne jest, żeby publikacje te były jasne 
i czytelne również w kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu, gdyż ma to 
wpływ na budowanie dobrego wizerunku firmy. Należy więc raporty społeczne 
z zakresu CSR, w kwestiach finansowych, uwzględnić w sprawozdaniu finanso-
wym, tak aby możliwym było ich porównywanie. Istnieje więc potrzeba stworzenia 
nowych standardów sprawozdawczości [Tsoutsoura, 2004]. 
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Streszczenie 

Głównym celem sprawozdań finansowych jest dostarczenie wiarygodnych infor-
macji, użytecznych szerokiemu kręgu odbiorców, a w szczególności interesariu-
szom. Autorka uważa, że brakuje w nim obecnie informacji z zakresu społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, do wpływa na zmniejszenie jego wiarygodności 
i gorsze postrzeganie firmy przez otoczenie. 

W niniejszym artykule autorka przybliża problem rozbudowy sprawozdania 
finansowego o kwestie z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Summary 

The main purpose of financial reporting is delivering credible information useful for 
the wide range of recipients, in particularity stakeholders. The author points to the 
fact that there is no detailed information on CSR which influences decreased  
credibility and worse perception of the company by the surroundings.  

In this article, the author presents the problem of the development of financial 
statement regarding corporate social responsibility.  
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