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Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza i ocena porównywalności struktury i treści sprawozdania z wyniku i pozostałych 

całkowitych dochodów spółek giełdowych objętych indeksem WIG30 (z wyłączeniem spółek z sektora 

finansowego i spółek zagranicznych, siedziba poza terytorium Polski) oraz wskazanie rozwiązań, które 

zwiększyłyby tę porównywalność. Analizie poddano 21 sprawozdań finansowych za 2016 rok. Zastoso-

wano dwie metody badawcze: analizę literatury przedmiotu oraz analizę treści sprawozdań finansowych 

Wszystkie spółki stosujące wariant kalkulacyjny kosztów (prawie 75% badanych spółek) ustalały zysk 

brutto ze sprzedaży. Jednakże zaobserwowano różnice w ustalaniu kosztu własnego sprzedaży. Więk-

szość spółek prezentowało też inne wyniki cząstkowe, które nie są wymagane przez MSR 1 – zysk/stratę 

operacyjną i zysk/stratę przed opodatkowaniem. W przypadku klasyfikacji kosztów według rodzaju 

spółki stosowały generalnie taki sam podział, jak w ustawie o rachunkowości. IASB powinna rozważyć, 

czy nie narzucić spółkom ujawniania dodatkowych wyników cząstkowych, które obecnie są już ujawnia-

ne przez wiele spółek na świecie (w tym w Polsce), z jednoczesnym określeniem sposobu ich ustalania. 

Ponadto w celu zwiększenia porównywalności tego sprawozdania należałoby rozważyć, czy nie wpro-

wadzić bardziej szczegółowych uregulowań w zakresie klasyfikacji kosztów według rodzaju oraz miejsca 

prezentacji pozycji Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć, bo – jak 

wynika z badań zagranicznych – istnieje w tym zakresie brak spójności na poziomie globalnym. Wyniki 

niniejszego badania mogą być przydatne w prowadzonych obecnie przez IASB pracach nad zmianami 

struktury i treści sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów w celu zwiększenia jego 

porównywalności. Ponadto w Polsce dotychczasowe badania odnośnie do struktury i treści sprawozdania 

z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów dotyczyły w głównie całkowitych dochodów, z pominię-

ciem rachunku zysków i strat.   

Słowa kluczowe: sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, format, porównywal-

ność, MSSF, Polska.  

Abstract 

Evaluation of information in the statements of profit  

or loss and other comprehensive income of WIG30 companies 

The aim of the article is to analyze and assess the comparability of the structure and content of statements 

of profit or loss and other comprehensive income of listed companies included in the WIG30 index (excluding 

financial institutions and foreign companies) and to propose some solutions to increase comparability. 21 
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financial statements for 2016 were analyzed. Two research methods were used: literature review and anal-

ysis of the content of financial statements. All companies presented gross profit subtotal, which classified 

expenses by function in the statement of profit or loss and other comprehensive income (almost 75% of 

analyzed companies). However, some differences were observed in the calculation of that subtotal. The 

majority of the companies also presented other subtotals which are not required by IAS 1 – an operating 

profit subtotal and profit before tax subtotal. Generally all companies classified expenses by nature in the 

manner prescribed in the Polish Accounting Act. IASB should consider a requirement that companies pre-

sent more additional subtotals in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and should 

also prescribe the way of its calculation because many companies in the world (including Poland) present 

such subtotals. Moreover, in order to increase comparability of this statement, it might be advisable to 

introduce more detailed regulations concerning classification of expenses by nature and the place of presen-

tation of the item Share of result of associates and joint ventures, because as some research indicates there 

are inconsistencies at the global scale. The findings of this research can be useful for the IASB work on 

changes in the structure and content of the statement of profit or loss and other comprehensive income to 

increase its comparability. Moreover, in Poland, previous research concerning the structure and content of 

the statement of profit or loss and other comprehensive income mainly focused on other comprehensive 

income rather than profit or loss.  
 

Keywords: statement of profit or loss and other comprehensive income, format, comparability, IFRS, Poland. 

 

 

Wprowadzenie 
 

Formaty sprawozdań finansowych to jeden z czterech obszarów rachunkowości – obok 

zasady ostrożności, rezerw i wyceny aktywów – w które są znacznie się różnią w skali 

międzynarodowej (Nobes, Parker, 2012, s. 42). Zdaniem M. Hoogendoorna (2006, 

s. 23–26) porównywalność sprawozdań finansowych spółek unijnych – po przejściu na 

MSSF – w pewnym zakresie znacząco zmniejszyła się przez brak formatów bilansu 

i rachunku zysków i strat, jest to nawet krok w tył w porównaniu z dyrektywami UE.  

MSSF zawierają ogólne wytyczne odnośnie do struktury i treści sprawozdania fi-

nansowego i nie narzucają określonego wzoru sprawozdania finansowego. Jak zau-

waża J. Gierusz (2015, s. 33), w MSSF osiągnięto daleko idącą zbieżność na poziomie 

definicji poszczególnych kategorii, zasad ich ujmowania i wyceny, pozostawiając jed-

nostkom znaczną swobodę w zakresie formy prezentacji informacji. Brak narzuconego 

formatu sprawozdania finansowego w MSSF skłania do zbadania wpływu takiego roz-

wiązania na porównywalność sprawozdań finansowych między spółkami, która jest 

ważna dla użytkowników tych sprawozdań. Porównywalność sprawozdań finanso-

wych prowadzi do zmniejszenia kosztów przetwarzania informacji finansowych przez 

inwestorów (Ball, 2006, s. 11). Ponadto wzrost międzynarodowej porównywalności 

sprawozdań finansowych przyczynia się do znoszenia barier w zakresie inwestycji za-

granicznych (The effects of…, 2015, s. 5). 

IASB prowadzi obecnie prace nad poprawą komunikacji w sprawozdawczości fi-

nansowej, w tym jej porównywalnością. Przedmiotem tego projektu jest m. in. analiza 

struktury i treści sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, spra-

wozdania z przepływów pieniężnych i sprawozdania z sytuacji finansowej (IASB® 

Work…, 2016). Z przeprowadzonych przez IASB wcześniejszych konsultacji, głównie 
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z użytkownikami sprawozdań finansowych, wynika, że wielu interesariuszy oczekuje 

od IASB poprawy porównywalności podstawowych sprawozdań finansowych (primary 

financial statements), w pierwszej kolejności poprawy struktury i treści sprawozdania 

z wyniku działalności (Result of outreach…, 2016, s. 1, 5)1. 

Przywołany projekt IASB skłonił autorkę do zbadania porównywalności struktury 

i treści sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów według MSSF 

w praktyce polskiej. Od wielu lat w literaturze zwraca się uwagę na duże znaczenie 

informacji o wynikach działalności jednostek dla rynków kapitałowych (Libby, Emett, 

2014, s. 410). Z niektórych badań wynika, że rachunek zysków i strat jest postrzegany 

przez profesjonalnych equity investors jako najbardziej użyteczny element sprawozda-

nia finansowego (Cascino i in., 2014, s. 192). Dla profesjonalnych inwestorów infor-

macje zawarte w rachunku zysków i strat są bardziej przydatne niż informacje zawarte 

w bilansie, w szczególności, gdy inwestorzy chcą ocenić dokonania zarządu (Cascino 

i in., 2016, s. 9). 

Celem artykułu jest analiza i ocena porównywalności struktury i treści sprawozda-

nia z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów polskich spółek giełdowych oraz 

wskazanie rozwiązań, które zwiększyłyby tę porównywalność. „Porównywalność 

w sprawozdawczości finansowej nie jest dobrze zdefiniowanym pojęciem2, ani bezpo-

średnio wymiernym zjawiskiem” (The effects of… , 2015, s. 60). Badacze stosują różne 

metody w celu zmierzenia porównywalności sprawozdań finansowych oraz oceny czy 

się zmienia (The effects of…, 2015, s. 60). Na potrzeby artykułu przyjęto, że struktura 

i treść sprawozdań z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów jest porównywalna, 

jeśli spółki prezentują podobny zakres informacji o kosztach i przychodach, przedsta-

wiają podobne wyniki cząstkowe i ustalają je w podobny sposób. Na potrzeby artykułu 

zastosowano dwie metody badawcze: analizę literatury przedmiotu oraz analizę treści 

sprawozdań finansowych. Próbę badawczą stanowiły skonsolidowane sprawozdania 

z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za 2016 rok spółek notowanych na 

GPW w Warszawie, wchodzących w skład indeksu WIG30. Z badania wyłączono 

spółki z sektora finansowego i jedną spółkę zagraniczną (siedziba poza terytorium Polski). 

Analizie poddano 21 sprawozdań finansowych. Wyniki niniejszego badania mogą być 

przydatne w prowadzonych obecnie przez IASB pracach nad zmianami struktury i tre-

ści sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów w celu zwiększenia 

jego porównywalności. Ponadto w Polsce dotychczasowe badania odnośnie do struk-

tury i treści sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów dotyczyły 

                                                      
1 Obecnie IASB analizuje potencjalne zmiany w zakresie struktury i treści podstawowego sprawozda-

nia finansowego. Na razie nie zdecydowano czy zostanie opublikowany dokument dyskusyjny czy projekt. 

Planowany termin publikacji to pierwsza połowa 2019 r. 
2 W Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej przyjęto, że porównywalność informacji 

finansowych „jest cechą jakościową, która pozwala użytkownikom zidentyfikować i zrozumieć podobień-

stwa i różnice między pozycjami wykazywanymi w sprawozdaniach finansowych. […] Porównywalność 

nie oznacza jednolitości. Aby informacje były porównywalne, podobne pozycje muszą wyglądać podob-

nie, a różne pozycje muszą wyglądać inaczej” (Założenia koncepcyjne…, 2016, par. CJ21, CJ23). 
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w głównej mierze całkowitych dochodów, natomiast autorce nie udało się znaleźć ba-

dań analizujących szczegółowo strukturę i treść sprawozdania z wyniku finansowego 

(rachunku zysków i strat) według MSSF polskich spółek giełdowych.  

 

 

1. Przegląd badań z zakresu porównywalności sprawozdań  

z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów 
 

Analiza struktury i treści sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, 

w szczególności ta część sprawozdania (to sprawozdanie) dotycząca całkowitych do-

chodów3 jest częstym przedmiotem badań w literaturze polskiej. Na przykład E. Wa-

lińska i B. Bek-Gaik (2011) przeanalizowały sprawozdania z całkowitych dochodów 

spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 z 2009 roku oraz spółek objętych tym 

indeksem w ostatnich pięciu latach. Przedmiotem analizy była forma prezentacji wy-

niku całościowego, jego wewnętrzna struktura oraz struktura tej części kapitału wła-

snego, w której są ujmowane inne całkowite dochody. Z tego badania wynika, że więk-

szość spółek (81%) prezentowała odrębnie tradycyjny rachunek zysków i strat oraz 

odrębnie sprawozdanie z całkowitych dochodów. Pozostała część spółek (19%) przed-

stawiała jedno sprawozdanie z całkowitych dochodów. Spółki prezentowały różne po-

zycje innych całkowitych dochodów oraz używały niejednolitego nazewnictwa dla 

określenia tej samej kategorii przychodów/kosztów kapitałowych. Ponadto spółki bardzo 

różnie przedstawiały w sprawozdaniu z całkowitych dochodów informacje dotyczące 

podatku dochodowego. Zdaniem autorek analizowane sprawozdania z całkowitych do-

chodów są nieprzejrzyste i cechują się brakiem porównywalności. Jego pozycje są pre-

zentowane luźno – bez wzajemnego powiązania oraz bez jasnego odniesienia do pozycji 

prezentowanych w kapitale własnym (Walińska, Bek-Gaik, 2011, s. 331, 338–339).  

E. Winnicka (2013) przeprowadziła takie samo badanie jak E. Walińska i B. Bek-

Gaik (2011), obejmując analizą sprawozdania spółek z WIG20 za rok 2011. Z badania 

E. Winnickiej wynika, że sprawozdania z całkowitych dochodów badanych spółek były 

nadal nieprzejrzyste i nieporównywalne. 

B. Bek-Gaik (2013) analizowała sposób prezentacji innych dochodów całkowitych 

w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych za lata 2009–2011 

z sektorów: energetyki, przemysłu paliwowego i handlu hurtowego. Z niniejszego ba-

dania wynika, że spółki korzystały z możliwości elastycznego kształtowania struktury 

sprawozdania z całkowitych dochodów, jaką daje MSR 1. Spółki prezentowały różne 

składniki innych całkowitych dochodów, różną ich liczbę oraz stosowały niejednolite 

nazewnictwo dla tej samej pozycji innych całkowitych dochodów. Takie podejście 

                                                      
3 Zgodnie z MSR 1, jednostki mogą przedstawiać jedno sprawozdanie z wyniku i pozostałych całko-

witych dochodów, w którym w pierwszej sekcji jest prezentowany wynik, a w drugiej sekcji (bezpośrednio 

po pierwszej) są prezentowane pozostałe całkowite dochody, bądź dwa sprawozdania z wyniku i pozostałych 

całkowitych dochodów, gdzie pierwsze sprawozdanie dotyczy wyniku, zaś drugie dotyczy całkowitych 

dochodów i rozpoczyna się od wyniku (MSR 1, 2016, par. 10A).  
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sprawia, że w zasadzie nie można określić jednej, powszechnie stosowanej formy pre-

zentacji innych całkowitych dochodów. To z kolei ma negatywny wpływ na porówny-

walność tych kategorii między spółkami. Jak zauważa autorka, „analiza porównawcza 

jest pracochłonna i wymaga poszukiwania danych w wielu notach” (Bek-Gaik, 2013, 

s. 21–22).  

Także J. Gad (2014b) badał formę i zakres prezentacji informacji w ramach pozosta-

łego wyniku całościowego za 2012 rok przez spółki notowane na giełdach papierów 

wartościowych w Polsce i Niemczech należące do indeksów WIG30 oraz DAX. Z ba-

dania wynika, że prezentacja składników pozostałego wyniku całościowego przez ba-

dane spółki miała zróżnicowaną formę. Autor zidentyfikował trzy główne warianty 

prezentacji pozostałego wyniku całościowego, przy czym w przypadku spółek polskich 

występowały dwa warianty, zaś w przypadku spółek niemieckich trzy warianty. Po-

nadto w badanych spółkach pozostały wynik całościowy w relacji do zysku netto sta-

nowił istotną kwotę, natomiast w relacji do sumy bilansowej – niewielką kwotę (Gad, 

2014b, s. 65–66).  

W innym badaniu J. Gad (2014a) analizował formę prezentacji pozycji kapitału 

własnego (w sprawozdaniu z sytuacji finansowej), na które są odnoszone składniki wy-

niku całościowego w polskich i niemieckich spółkach giełdowych z indeksów WIG30 

i DAX. W przypadku polskich spółek autor zaobserwował, że spółki prezentowały za-

równo pozycje „szczegółowe” (jeden rodzaj składników wyniku całościowego), jak 

i „zbiorcze” (co najmniej dwa składniki wyniku całościowego) w kapitale własnym. 

Większość polskich spółek prezentowała „szczegółowe” pozycje kapitału własnego. 

Natomiast wszystkie spółki niemieckie prezentowały tylko „zbiorcze” pozycje kapitału 

własnego, na które były odnoszone składniki wyniku całościowego. Z przeprowadzo-

nego badania wynika mała porównywalność pozycji kapitału własnego (w sprawozda-

niu z sytuacji finansowej) na które są odnoszone składniki wyniku całościowego. Brak 

jest jednolitej formy prezentacji (Gad, 2014a, s. 320, 325–327). 

A. Szychta (2012) analizowała sprawozdania z całkowitych dochodów za rok 2009 

i 2010 spółek objętych WIG20. Z przeglądu tych sprawozdań wynika, że (1) większość 

spółek (75%) prezentowała dochody całkowite oraz części składowe innych całkowi-

tych dochodów w dwóch odrębnych sprawozdaniach, (2) struktura prezentacji innych 

całkowitych dochodów była niejednolita, co utrudniało porównywalność między spół-

kami, (3) stosowano zróżnicowane i nieprecyzyjne określenia dla poszczególnych 

składników innych całkowitych dochodów, (4) tylko w połowie sprawozdań finanso-

wych były zamieszczone noty dotyczące niektórych składników innych całkowitych 

dochodów, tylko w kilku przypadkach informacje te były pełne (Szychta, 2012, s. 82).  

M. Frendzel i A. Szychta (2013) analizowali z kolei sprawozdania z całkowitych 

dochodów polskich spółek giełdowych z indeksu WIG20, mWIG40 i sWIG80 za lata 

2010–2011. Z analizy tej wynika, że wśród spółek z indeksu sWIG80 połowa prezentowała 

dwa odrębne sprawozdania (sprawozdanie z wyniku i sprawozdanie z całkowitych do-

chodów), zaś druga połowa spółek prezentowała jedno sprawozdanie z całkowitych 

dochodów. W przypadku spółek z indeksu WIG20 i mWIG40, 2/3 spółek preferowało 
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dwa odrębne sprawozdania. W ramach analizy składników pozostałych całkowitych 

dochodów zauważono, że spółki stosowały wiele różnych nazw dla określenia tych 

składników, niektóre z nich było trudno zidentyfikować bez pomocy analizy informacji 

zawartych w informacji dodatkowej. To zróżnicowane nazewnictwo skutkowało słabą 

porównywalnością sprawozdań finansowych (Frendzel, Szychta, 2013, s. 12–14). 

W literaturze anglojęzycznej opublikowano wyniki licznych badań dotyczących 

różnych aspektów pomiaru i prezentacji całkowitych dochodów. Badania te uwzględ-

niały głównie sprawozdania finansowe spółek przed lub po wprowadzeniu w USA 

w 1997 roku standardu SFAS 130 dotyczącego raportowania o całkowitych dochodach 

(Reporting Comprehensive Income) (szerzej: Szychta, de la Rosa, 2012, s. 128–130).  

W Wielkiej Brytanii spółka Deloitte przeprowadziła analizę sprawozdań finanso-

wych według MSSF opublikowanych w okresie 1.08.2007–31.07.2008. Próbę badaw-

czą stanowiło 130 spółek giełdowych, które podzielono na dwie grupy: 30 investment 

trusts i 100 pozostałych spółek (Right to the…, 2008, s. 2). Z analizy sprawozdań fi-

nansowych tej drugiej grupy spółek wynika duża różnorodność w zakresie prezentacji 

sprawozdania z wyniku. W raporcie stwierdza się, że byłoby trudno znaleźć dwa takie 

same sprawozdania z wyniku wśród badanych spółek. Liczba pozycji w tym sprawozdaniu 

(od góry do zysku po opodatkowaniu – profit after tax) wahała się od 7 do 30. W przy-

padku klasyfikacji kosztów podstawowej działalności operacyjnej praktyka była następu-

jąca: układ kalkulacyjny – 52% spółek, układ rodzajowy – 14% spółek, układ mieszany 

– 11% spółek, brak klasyfikacji – 23%. Ponadto ponad połowa spółek (51%) prezentowała 

w sprawozdaniu z wyniku dodatkowe wyniki cząstkowe (non-GAAP performance me-

asures), które nie były wymagane przez MSR 1 (Right to the…, 2008, s. 6–7).  

Istnieją także badania w zakresie analizy porównawczej formatów sprawozdań fi-

nansowych według MSSF, w tym sprawozdania z całkowitych dochodów, o zasięgu 

międzynarodowym (np. An Analysis of…, 2011; Analysis of financial…, 2016; Evalu-

ation of…, 2008; IFRS. Observations on…, 2006; Kvaal, Nobes, 2012; Nobes, Per-

ramon, 2013; Stadler, Nobes 2014). Na przykład Ernst & Young (IFRS. Observations 

on…, 2006) analizował sprawozdania finansowe według MSSF za 2005 rok 65 spółek 

z całego świata (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli) w celu oceny m.in. ich jed-

nolitości (consistency) i porównywalności. Spółki zostały dobrane na podstawie naj-

wyższej rynkowej kapitalizacji z rankingu 2005 Financial Times Global 500 (IFRS. 

Observations on…, 2006, s. 4). Warto dodać, że wiele z tych firm pochodziło z Unii 

Europejskiej (por. IFRS. Observations on…, 2006, s. 193). W zakresie formy sprawoz-

dawczości finansowej, stwierdzono, że wiele spółek zaadoptowało MSSF w taki spo-

sób, który minimalizował tak bardzo jak to możliwe ewentualne zmiany w formie spra-

wozdawczości finansowej, którą stosowano dotychczas, zgodną z krajowymi regula-

cjami. W związku z tym holenderskie i brytyjskie spółki prezentowały bardziej skon-

densowany rachunek zysków i strat i bilans niż spółki francuskie i hiszpańskie. Ponadto 

znacznie większa część spółek brytyjskich, niemieckich, holenderskich i skandynawskich 

prezentowała koszty podstawowej działalności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym 

niż w układzie rodzajowym (IFRS. Observations on…, 2006, s. 7). 
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Wpływ dotychczas stosowanych krajowych regulacji na kształt sprawozdawczości 

finansowej według MSSF potwierdzają również wyniki badań francuskiej firmy kon-

sultingowej Ineum Consulting (Evaluation of…, 2008). Spółka ta przygotowała raport 

dla Komisji Europejskiej dotyczący oceny stosowania MSSF w sprawozdaniach finanso-

wych unijnych spółek, analizując m.in. sprawozdania finansowe 270 spółek za 2006 rok 

(Evaluation of…, 2008, s. 9). Z analizy tej wynika, że spółki preferowały wybór for-

matu rachunku zysków i strat, który był związany z poprzednimi krajowymi wytycz-

nymi w tym zakresie (niektóre kraje preferowały prezentację kosztów w układzie kal-

kulacyjnym, inne zaś w układzie rodzajowym) (Evaluation of…, 2008, s. 10). Uznano, 

że możliwość wyboru prezentacji kosztów w jednym z układów powoduje bezpośred-

nią trudność w porównywaniu kosztów między spółkami, bez względu na kraj czy też 

branżę (Evaluation of…, 2008, s. 12).  

Obszerną analizę skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych za 2009 rok 

przeprowadziła Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securi-

ties and Exchange Commission – SEC) (An Analysis of…, 2011). Do analizy wybrano 

183 spółki, które pochodziły z 22 krajów, przy czym prawie 80% spółek pochodziło 

z Unii Europejskiej. Wybór grupy spółek do analizy został oparty na rankingu 2009 

Fortune Global 500 (FG 500), który obejmuje 500 największych spółek na świecie pod 

względem przychodów. Spośród tych 500 spółek zostały wybrane wszystkie te, które 

sporządzają sprawozdania finansowe według MSSF oraz udostępniają je publicznie 

w języku angielskim (An Analysis of…, 2011, s. 2–6). Z badania wynika, że przeważa-

jąca liczba spółek raportowała odrębnie sprawozdanie z wyniku i zaraz po nim odręb-

nie sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów, co wpływa pozytywnie na po-

równywalność na poziomie globalnym (An Analysis of…, 2011, s. 17). 

W przybliżeniu połowa spółek ujmowała koszty w układzie rodzajowym, a druga 

połowa w układzie kalkulacyjnym. Większość spółek z branży bankowej oraz energe-

tycznej prezentowała koszty w układzie rodzajowym, podczas gdy większość spółek 

z branży chemicznej, samochodowej, wydobywczej i naftowej prezentowała koszty 

w układzie kalkulacyjnym, co skutkowało porównywalnością na poziomie branży, lecz 

nie na poziomie globalnym (An Analysis of…, 2011, s. 17). 

Około jedna trzecia spółek, która prezentowała koszty w układzie kalkulacyjnym, 

nie ujawniała dodatkowych informacji o kosztach w układzie rodzajowym, mimo, iż 

wymaga tego MSR 1. Na przykład wiele spółek nie ujawniało kosztów według rodzaju 

w odniesieniu do kosztu wytworzenia sprzedanych produktów. Inne spółki ujawniały 

tylko część informacji o kosztach w układzie rodzajowym dotyczących kosztu wytwo-

rzenia sprzedanych produktów. Ponadto zauważono brak spójności w rodzajach wy-

mienianych kosztów (An Analysis of…, 2011, s. 17). 

Rodzaje wyników cząstkowych prezentowanych w sprawozdaniu z wyniku różnią 

się znacznie między spółkami. Większość spółek raportowała wyniki cząstkowe, z których 

wykluczała pewne pozycje dochodów i kosztów. Wiele spółek prezentowało zysk lub 

stratę netto, z którego były wykluczane koszty konieczne do generowania przychodów, 

takie jak amortyzacja wyposażenia czy koszty robocizny. Niektóre spółki prezentowały 

w treści sprawozdania z wyniku takie wyniki cząstkowe, które były non-GAAP measures. 
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Większość spółek nie ujawniała swojej polityki rachunkowości w tym zakresie, która 

wyjaśniałaby stosowane kryteria, określające które pozycje dochodów i kosztów wy-

łączyć (An Analysis of…, 2011, s. 17–18). 

Prezentacja wyników cząstkowych w sprawozdaniu z wyniku, alternatywne formaty 

sprawozdania z wyniku, które wyłączały pewne pozycje oraz dodatkowe informacje 

obok tego sprawozdania – te cechy bardziej dominowały wśród spółek, które nie były 

zarejestrowane w SEC niż wśród zarejestrowanych w SEC (An Analysis of…, 2011, s. 18).  

Zgodnie z MSR 1 jednostka jest zobowiązana do prezentacji w sekcji dotyczącej 

wyniku lub sprawozdaniu z wyniku w odrębnej pozycji udziału w wyniku jednostek 

stowarzyszonych, przy czym nie jest określone w którym miejscu należy to prezento-

wać (MSR 1, 2016, par. 82(c)). Wśród badanych spółek zaobserwowano sześć różnych 

sposobów prezentacji tej kategorii: (1) przed wynikiem przed opodatkowaniem, (2) 

element składowy dochodu (kosztu) finansowego, (3) element składowy zysku opera-

cyjnego, (4) po dochodzie operacyjnym, (5) przed dochodem netto, (6) element skła-

dowy przychodów i innych dochodów (An Analysis of…, 2011, s. 18). 

E. Kvaal i C. Nobes (2012) przeprowadzili analizę porównawczą sprawozdań fi-

nansowych 217 dużych spółek z pięciu krajów (Australii, Francji, Hiszpanii, Niemiec 

i Wielkiej Brytanii) za rok 2008. Analizowano 16 zagadnień, w tym: stosowane wa-

rianty rachunku zysków i strat, występowanie lub brak odrębnej pozycji w rachunku 

zysków i strat dla EBIT lub dla zysku operacyjnego. Niniejsze badanie dla tego samego 

roku i tych samych krajów powtórzyli następnie C. Nobes i J. Perramon (2013), zmie-

niając próbę badawczą na małe spółki . W obu badaniach zostały wyłączone instytucje 

finansowe. Z badań tych wynika, że w Australii 58,3% największych spółek stosowało 

wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat, natomiast w przypadku małych spółek 

wariant ten wybrało 35,3%. Dla porównania w Wielkiej Brytanii wielkości te kształto-

wały się na następującym poziomie: największe spółki – 50,8%, małe spółki – 100%, 

w Niemczech: największe spółki – 82,6%, małe spółki – 36%, we Francji: największe 

spółki – 60%, małe spółki – 20% , w Hiszpanii największe spółki – 4,8%, małe spółki 

– 4%. W przypadku odrębnej pozycji dla zysku operacyjnego, w Australii 58,3% naj-

większych spółek oraz 18,9% małych spółek prezentowało ten wynik cząstkowy w ra-

chunku zysków i strat. Dla porównania w Wielkiej Brytanii wielkości te kształtowały 

się na następującym poziomie: największe spółki – 98,4%, małe spółki – 100%, 

w Niemczech: największe spółki – 91,3%, małe spółki – 96%, we Francji: największe 

spółki – 96,7%, małe spółki – 100%, w Hiszpanii największe spółki – 100%, małe 

spółki – 92% (Nobes, Perramon, 2013, s. 212).  

Szczegółowe badanie struktury i treści sprawozdania z wyniku działalności (state-

ment(s) of financial performance) przeprowadziła również IASB (Analysis of financial…, 

2016). Próbę badawczą stanowiło 25 jednostek sporządzających swoje sprawozdania 

finansowe według MSSF4. W badaniu pominięto instytucje finansowe z powodu od-

miennej prezentacji sprawozdań finansowych. W analizie uwzględniono po pięć  

                                                      
4 W raporcie z badania nie podano za który rok były analizowane sprawozdania finansowe. Raport 

z badania został opublikowany w 2016 r. 
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dużych giełdowych spółek z pięciu branż z Azji, Europy, Ameryki Południowej i Bliskiego 

Wschodu. W niniejszym badaniu IASB położyła szczególny nacisk na porównywal-

ność sprawozdań finansowych między jednostkami z tej samej branży, argumentując 

to tym, że ta porównywalność jest w szczególności ważna dla użytkowników sprawozdań 

finansowych (Analysis of financial…, 2016, s. 3). Przedmiotem analizy były następu-

jące zagadnienia: (1) struktura i treść tego sprawozdania (sprawozdań), (2) prezentacja 

kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, (3) wynik brutto ze sprzedaży, (4) 

wynik operacyjny, (5) skorygowany wynik operacyjny (adjusted operating profit), (6) 

wynik przed opodatkowaniem (Analysis of financial…, 2016, s. 4).  

Wyniki niniejszego badania zostaną szerzej zaprezentowane ze względu na ich 

szczegółowość i aktualność (raport pochodzi z 2016 roku). 

Z badania IASB wynika, że w odniesieniu do struktury i treści sprawozdania z wy-

niku działalności widać znaczne różnice nawet pomiędzy jednostkami z tej samej 

branży. Przykładowy zakres tych różnic został przedstawiony w tabeli 1.  

 

Tabela 1. Struktura fragmentu sprawozdania z wyniku działalności  

wybranych jednostek z tej samej branży 
 

Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Jednostka E 

Przychody Przychody Przychody Przychody Przychody 

Koszty sprzeda-

nych produktów  

i towarów (goods) 

Koszty sprzeda-

nych produktów  

i towarów (goods) 

Koszty sprzeda-

nych produktów  

i towarów (goods) 

Koszty  

operacyjne 

 

Zysk brutto ze 

sprzedaży 

    

Koszty  

sprzedaży 

Koszty  

dystrybucji 

Koszty sprzedaży 

(w tym koszty 

marketingu) 

  

Koszty ogólne i 

koszty zarządu 

Koszty marke-

tingu i zarządu 

Koszty ogólne  

i koszty zarządu 

  

 R&D koszty R&D koszty   

Inne koszty Inne koszty Inne koszty   

Udział w wyniku 

jednostek stowa-

rzyszonych  

i wspólnych 

przedsięwzięć 

  Udział w wyniku 

jednostek stowa-

rzyszonych  

i wspólnych 

przedsięwzięć 

 

 Skorygowany 

zysk operacyjny 

Skorygowany 

zysk operacyjny 

Skorygowany 

zysk operacyjny 

 

 Korekty Korekty Korekty  

Zysk operacyjny Zysk operacyjny Zysk operacyjny Zysk operacyjny Zysk operacyjny 
 

Źródło: Analysis of financial statements presentation, Staff Paper, IASB Agenda 21A, November 2016, www.ifrs.org, s. 5. 
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Jak wynika z danych w tabeli 1, tylko jednostka A prezentowała zysk brutto ze 

sprzedaży. Jednostki B i C prezentowały bardzo podobne pozycje. Jednostka D zagre-

gowała wszystkie koszty operacyjne do jednej pozycji, zaś jednostka E w ogóle nie 

prezentowała pozycji dla kosztów operacyjnych, lecz przedstawiła je w informacji dodat-

kowej. Trzy z pięciu jednostek prezentowały skorygowany zysk operacyjny (Analysis 

of financial…, 2016, s. 5). Podobne różnice obserwowano w innych analizowanych 

branżach (por. Analysis of financial…, 2016, s. 5–6).  

Ponad połowa spółek prezentowała w sprawozdaniu z wyniku działalności koszty 

w układzie kalkulacyjnym, jedna piąta spółek – w układzie rodzajowym oraz jedna 

piąta spółek nie prezentowała tych kosztów w żadnym z wymaganych układów (Analysis 

of financial…, 2016, s. 7). 

Zgodnie z wymaganiami MSR 1, jednostki prezentujące koszty w układzie kalkulacyj-

nym, powinny prezentować w informacji dodatkowej koszty w układzie rodzajowym. 

Jednakże nie wszystkie jednostki dostosowały się do tego obowiązku. Prawie połowa 

spółek (7 jednostek z 15) w ogóle nie przedstawiała takich informacji, natomiast część 

spółek je przedstawiała, ale w odniesieniu do wybranych kosztów operacyjnych (Analysis 

of financial…, 2016, s. 7).  

Wśród 15 jednostek prezentujących koszty w układzie kalkulacyjnym większość 

z nich (12) przedstawiała zysk brutto ze sprzedaży. Wynik ten był ustalany jako różnica 

między przychodami a kosztami sprzedanych produktów i towarów. Jednakże można 

było zauważyć drobne różnice przy ustalaniu tego wyniku cząstkowego, np. niektóre 

jednostki uwzględniały w nim koszty dystrybucji, inne zaś zaliczały te koszty do kosz-

tów sprzedaży, ogólnych i zarządu (Analysis of financial…, 2016, s. 8). 

MSR 1 nie wymaga, aby jednostki prezentowały w sprawozdaniu z wyniku działal-

ności zysk operacyjny. Jednakże prawie połowa jednostek (12) prezentowała jeden wy-

nik operacyjny, natomiast prawie jedna trzecia jednostek (8) przedstawiała dwa wyniki 

operacyjne (Analysis of financial…, 2016, s. 8).  

Zgodnie z wymaganiami MSR 1, Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 

i wspólnych przedsięwzięć powinien być prezentowany jako odrębna pozycja w sekcji 

dotyczącej wyniku lub w sprawozdaniu z wyniku. Jednakże MSR 1 nie określa dokład-

nego miejsca tej kategorii w tym sprawozdaniu (tych sprawozdaniach) (MSR 1, 2016, 

par. 82(c)). W związku z powyższym analizowane jednostki prezentowały tę pozycję 

w różnych miejscach, przy czym ponad połowa (13) umieszczała tę pozycję poniżej 

zysku operacyjnego, ale powyżej zysku przed opodatkowaniem. Różna lokalizacja po-

zycji Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć dotyczyła 

także jednostek z tej samej branży (Analysis of financial…, 2016, s. 9). 

Spośród 25 badanych jednostek prawie połowa (12) prezentowała skorygowany zysk 

operacyjny, przy czym trzy jednostki prezentowały tylko jeden taki wynik, natomiast 

dziewięć jednostek dwa wyniki: the EBIT-type operating profit subtotal i skorygowany 

zysk operacyjny (Analysis of financial…, 2016, s. 10–11).  

Różne jednostki prezentowały w zróżnicowany sposób skorygowany zysk opera-

cyjny. W opisie swojej polityki jednostki określały, jakiego rodzaju pozycje wyłączały 
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przy ustalaniu tego wyniku. Niektóre jednostki wykluczały więcej niż jedną kategorię 

(Analysis of financial…, 2016, s. 11–12). Przykłady tych korekt dla jednej branży 

przedstawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Przykłady korekt przy ustalaniu skorygowanego zysku operacyjnego 
 

Korekty dla zysku operacyjnego 
Jednostki z tej samej branży 

Jednostka J Jednostka K Jednostka L Jednostka M 

Koszty związane z nabyciem w po-

łączeniach przedsięwzięć 
Tak Tak Tak Niejasne 

Amortyzacja wartości niematerial-

nych 
Niejasne Nie Niejasne Tak 

Restrukturyzacja Nie Niejasne Tak Niejasne 

Utrata wartości składników rze-

czowych aktywów trwałych 
Nie Tak Niejasne Niejasne 

Utrata wartości wartości firmy Tak Tak Tak Niejasne 

Zbycie składników rzeczowych 

aktywów trwałych 
Nie Niejasne Niejasne Tak 

Zbycie jednostki Tak Tak Tak Tak 
 

Źródło: Analysis of financial statements presentation, Staff Paper, IASB Agenda 21A,  

November 2016, www.ifrs.org, s. 12. 

 

Podobne różnice w zakresie korekt dla zysku operacyjnego, jak te przedstawione 

w tabeli 2, istniały także w innych branżach. Niektóre jednostki prezentowały swoją 

ogólną politykę w zakresie korekt przy ustalaniu skorygowanego zysku operacyjnego 

niezależnie od tego, czy dana kategoria wystąpiła w danym roku obrotowym. Jednakże 

wiele jednostek prezentowało tylko informacje o tych pozycjach, o które był korygo-

wany zysk operacyjny w danym roku. Stąd nie było wiadomo, czy dana jednostka nie 

dokonuje korekty, ponieważ: (1) dana pozycja nie wystąpiła (np. restrukturyzacji nie 

było), (2) dana pozycja wystąpiła, ale jednostka nie uwzględniała jej w korektach (np. 

ze skorygowanego zysku operacyjnego nie zostały wykluczone koszty restrukturyza-

cji) (Analysis of financial…, 2016, s. 12–13).  

Większość jednostek prezentowała w sprawozdaniu z wyniku działalności zysk 

przed opodatkowaniem. Trzy jednostki prezentowały zysk przed opodatkowaniem i przed 

udziałem w wyniku jednostek stowarzyszonych/wspólnych przedsięwzięć (Analysis of 

financial…, 2016, s. 14).   

Główne wnioski IASB z przeprowadzonego badania w zakresie porównywalności 

sprawozdań z wyniku działalności były następujące: (1) struktura i treść sprawozdania 

z wyniku różniła się między jednostkami nawet w ramach tej samej branży, (2) wiele 

jednostek prezentowało zysk operacyjny, który zasadniczo odpowiadał wynikowi 

przed odsetkami i podatkiem dochodowym (EBIT), ale te pozycje były często różnie 
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ustalane, (3) wiele jednostek prezentowało także skorygowany zysk operacyjny (adjusted 

operating profit), ale korekty różniły się między spółkami i brakowało przejrzystości 

(Analysis of financial…, 2016, s. 1).  

Z analizy różnych badań dotyczących struktury i treści sprawozdań finansowych 

według MSSF wynika, że na świecie spółki stosują różne formaty sprawozdań z wy-

niku. Formaty te różnią się klasyfikacją kosztów, rodzajami ujawnianych wyników 

cząstkowych oraz sposobami ich ustalania. Wyniki te wskazują, że wymagania MSR 1 

w zakresie sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów powinny być 

bardziej szczegółowe. Potwierdzają to też konsultacje IASB z interesariuszami w spra-

wie ewentualnych zmian dotyczących struktury i treści sprawozdań finansowych (Re-

sult of outreach…, 2016). W kolejnej części artykułu zostaną przedstawione wyniki 

analizy struktury i treści sprawozdań z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów 

wybranych spółek w Polsce.  

 

 

2. Struktura i treść sprawozdań z wyniku  

i pozostałych całkowitych dochodów polskich spółek 
 

Badaniem objęto skonsolidowane sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych 

dochodów za 2016 rok spółek giełdowych objętych indeksem WIG30. Pominięto in-

stytucje finansowe i jedną spółkę zagraniczną (siedziba poza terytorium Polski). Ana-

lizowano sprawozdania finansowe 21 następujących spółek: Enea, Energa, PGE, 

TAURON, Grupa Lotos, PKN Orlen, PGNiG, JSW, KGHM, Grupa Azoty, Synthos, 

CCC, LPP, Cyfrowy Polsat, Orange, Asseco, CD Projekt, Eurocash, GTC, Kruk S.A., 

PKP Cargo. 

Przedmiotem analizy była struktura i treść sprawozdań z wyniku i pozostałych cał-

kowitych dochodów, w tym: (1) liczba sprawozdań z wyniku i pozostałych całkowitych 

dochodów, (2) klasyfikacja kosztów podstawowej działalności operacyjnej, (3) za-

kres informacji o kosztach w układzie rodzajowym w informacji dodatkowej, (4) wy-

niki cząstkowe w ramach działalności operacyjnej dla kalkulacyjnego układu kosz-

tów, (5) sposób ujęcia odpisów aktualizujących zapasy oraz odpisów aktualizujących 

niefinansowe aktywa trwałe, (6) rodzaje kosztów według rodzaju prezentowane 

w sprawozdaniu finansowym, (7) wyniki cząstkowe, które nie są wymagane przez 

MSR 1, (8) miejsce pozycji Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych 

przedsięwzięć. 

Wśród badanych spółek ponad połowa (11 spółek) przedstawiała jedno sprawozdanie 

z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów (pierwsza część sprawozdania doty-

czyła wyniku finansowego, natomiast druga dotyczyła pozostałych całkowitych  

dochodów), pozostałe spółki prezentowały dwa sprawozdania z wyniku i pozostałych 

całkowitych dochodów: pierwsze sprawozdanie dotyczyło wyniku finansowego, zaś 

następne sprawozdanie dotyczyło innych całkowitych dochodów (tab. 3). 
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Tabela 3. Prezentacja wyniku i pozostałych całkowitych dochodów – analiza ogólna 
 

Sposób prezentacji wyniku finansowego  

i pozostałych całkowitych dochodów 
Liczba jednostek 

Jedno sprawozdanie 11 

Dwa sprawozdania 10 

Razem 21 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych  

sprawozdań finansowych spółek WIG30 za 2016 rok. 

 

Wśród badanych spółek 20 prezentowało koszty w układzie kalkulacyjnym albo 

układzie rodzajowym bezpośrednio w sprawozdaniu (sprawozdaniach) z wyniku i po-

zostałych całkowitych dochodów, natomiast jedna spółka prezentowała je w informacjach 

dodatkowych. Spośród 20 spółek 15 przedstawiało koszty w układzie kalkulacyjnym, 

zaś 5 w układzie rodzajowym (tab. 4).  

 

Tabela 4. Klasyfikacja kosztów podstawowej działalności operacyjnej 
 

Sposób prezentacji kosztów operacyjnych Liczba jednostek 

Koszty w układzie rodzajowym  5 

Koszty w układzie kalkulacyjnym 15 

Brak prezentacji kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym 

(tylko jedna ogólna pozycja Koszty operacyjne)  1 

Razem 21 
 

Źródło: jak do tab. 3. 

 

Wszystkie badane spółki prezentujące koszty w układzie kalkulacyjnym w spra-

wozdaniu (sprawozdaniach) z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów przedsta-

wiały informacje o kosztach w układzie rodzajowym w informacjach dodatkowych. 

Jak wynika z danych w tabeli 5, prawie wszystkie spółki przedstawiały informacje 

o kosztach w układzie rodzajowym dla całości kosztów operacyjnych. 

 

Tabela 5. Koszty w układzie rodzajowym w informacji dodatkowej 
 

Zakres informacji o kosztach w układzie rodzajowym  

w informacji dodatkowej 
Liczba jednostek 

Informacja o kosztach w układzie rodzajowym obejmująca 

wszystkie koszty operacyjne 

13 

Informacja o kosztach w układzie rodzajowym obejmująca koszty 

sprzedaży i koszty ogólnego zarządu 

2 

Razem 15 
 

Źródło: jak do tab. 3. 
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Wszystkie spółki prezentujące koszty w układzie kalkulacyjnym w sprawozdaniu 

(sprawozdaniach) z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów przedstawiały 

zysk/stratę brutto ze sprzedaży, który ustalały w jednakowy sposób, czyli przychody 

ze sprzedaży pomniejszały o koszt własny sprzedaży. Jednakże można zauważyć 

pewne różnice przy ustalaniu kosztu własnego sprzedaży, mianowicie niektóre spółki 

uwzględniały w nim odpisy z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych, 

zaś inne nie uwzględniały w tym koszcie, lecz zaliczały do pozostałych kosztów ope-

racyjnych. Większość spółek nie ustalała wyniku netto ze sprzedaży. Taki wynik cząst-

kowy prezentowały tylko trzy spółki, pomniejszając zysk brutto ze sprzedaży o koszty 

sprzedaży i koszty ogólnego zarządu (tab. 6).   

 

Tabela 6. Wyniki cząstkowe w ramach działalności operacyjnej  

dla kalkulacyjnego układu kosztów 
 

Rodzaj wyniku Liczba jednostek 

Zysk/strata brutto ze sprzedaży 15 

Zysk/strata netto ze sprzedaży  3 
 

Źródło: jak do tab. 3. 

 

W przypadku odpisów aktualizujących zapasy większość spółek ujmowała je 

w koszcie własnym sprzedaży (tab. 7). Natomiast w przypadku odpisów aktualizują-

cych niefinansowe aktywa trwałe połowa spółek uwzględniała je w koszcie własnym 

sprzedaży, zaś druga połowa spółek – w pozostałych kosztach operacyjnych (tab. 8).  

 

Tabela 7. Ujęcie odpisów aktualizujących zapasy 
 

Sposób ujęcia odpisów aktualizujących zapasy Liczba jednostek 

Ujęcie w koszcie własnym sprzedaży 10 

Ujęcie w pozostałych kosztach operacyjnych 3 

Trudno określić/brak informacji 2 

Razem 15 
 

Źródło: jak do tab. 3. 

 

Tabela 8. Ujęcie odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe 
 

Sposób ujęcia odpisów aktualizujących 

niefinansowe aktywa trwałe 
Liczba jednostek 

Ujęcie w koszcie własnym sprzedaży 7 

Ujęcie w pozostałych kosztach operacyjnych 7 

Trudno określić/brak informacji 1 

Razem 15 
 

Źródło: jak do tab. 3. 
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Jak już wspominano, zgodnie z MSR 1, jednostki, które prezentują w sprawozdaniu 

(sprawozdaniach) z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów koszty w układzie 

kalkulacyjnym powinny w informacjach dodatkowych ujawnić informacje o kosztach 

w układzie porównawczym, w tym koszty amortyzacji i koszty świadczeń pracowni-

czych. W przypadku prezentacji przez jednostkę kosztów tylko w układzie porównaw-

czym MSR 1 nie określa minimalnego zakresu wymaganych pozycji. 

Sposób klasyfikacji kosztów w układzie porównawczym stosowany przez polskie 

spółki przedstawiono w tabeli 9.  

 

Tabela 9. Składniki kosztów według rodzaju prezentowane w sprawozdaniu finansowym 

(sprawozdaniu z wyniku działalności lub w informacjach dodatkowych) 
 

Spółki 
Amorty-

zacja 

Koszty 

świadczeń 

pracowni-

czych 

Zużycie 

materiałów 

i energii 

Usługi 

obce 

Podatki  

i opłaty 

Pozostałe 

koszty  

rodzajowe 

Spółki prezentujące 

dany rodzaj kosztu  21 21 17 19 18 18 

Spółki nie prezentu-

jące danego rodzaju 

kosztów 0 0 4 2 3 3 

Razem 21 21 21 21 21 21 
 

Źródło: jak do tab. 3. 

 

Jak wynika z danych w tabeli 9, generalnie spółki stosują taką samą klasyfikację 

kosztów według rodzaju, jak w ustawie o rachunkowości, czyli: amortyzacja, koszty 

świadczeń pracowniczych (wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świad-

czenia), zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty oraz pozostałe 

koszty rodzajowe. Niektóre jednostki uwzględniały jeszcze odpisy aktualizujące 

w kosztach według rodzaju. Ponadto niektóre jednostki prezentowały jeszcze inne 

rodzaje kosztów. Na przykład jedna ze spółek jako odrębną pozycję kosztów według 

rodzaju prezentowała „Podróże służbowe”.  

Wyniki cząstkowe ustalane przez poszczególne spółki w sprawozdaniu (sprawo- 

zdaniach) z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, które nie są wymagane przez 

MSR 1, zostały przedstawione w tabelach 10 i 11. 

 

Tabela 10. Wyniki cząstkowe w sprawozdaniu (sprawozdaniach) z wyniku i pozostałych 

całkowitych dochodów, które nie są wymagane przez MSR 1 
 

Rodzaj wyniku Liczba jednostek 

Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 1 

Zysk/strata operacyjna 19 
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ciąg dalszy tab. 10 
 

Rodzaj wyniku Liczba jednostek 

Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek 

stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 1 

Zysk/strata przed opodatkowaniem 19 
 

Źródło: jak do tab. 3. 

 

Tabela 11. Wyniki operacyjne w sprawozdaniu (sprawozdaniach)  

z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów 
 

Liczba prezentowanych wyników operacyjnych  Liczba jednostek 

Prezentacja jednego wyniku operacyjnego – Zysk/Strata operacyjna 18  

Prezentacja dwóch wyników operacyjnych – Zysk operacyjny bez 

uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) oraz Zysk/Strata operacyjna 1 

Brak prezentacji wyniku operacyjnego 2 

Razem 21 
 

Źródło: jak do tab. 3. 

 

Jak wynika z danych w tabeli 11, większość spółek wykazywała jeden wynik ope-

racyjny – Zysk/stratę operacyjną, tylko jedna spółka prezentowała dwa wyniki opera-

cyjne (Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) oraz – Zysk/stratę 

operacyjną, natomiast dwie spółki nie przedstawiły wyniku operacyjnego. Wszystkie 

spółki z wyjątkiem jednej prezentujące wynik operacyjny ustalały go tak samo, tj. 

uwzględniały w nim wszystkie przychody operacyjne i koszty operacyjne, natomiast 

pomijały przychody i koszty finansowe oraz podatek dochodowy. Tylko jedna spółka 

w wyniku operacyjnym uwzględniła też Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych 

i wspólnych przedsięwzięć.  

 

Tabela 12. Zysk/strata przed opodatkowaniem w sprawozdaniu  

(sprawozdaniach) z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów 
 

Rodzaje wyników przed opodatkowaniem  Liczba jednostek 

Zysk/strata przed opodatkowaniem 19 

Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek 

stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć 1 

Brak prezentacji wyniku przed opodatkowaniem (Zysku/straty przed 

opodatkowaniem lub Zysku przed opodatkowaniem i udziałem 

w wynikach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć) 1 

Razem 21 
 

Źródło: jak do tab. 3. 
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Jak wynika z danych tabeli 12, większość spółek przedstawiała Zysk/stratę przed 

opodatkowaniem, zaś jedna spółka przedstawiała Zysk przed opodatkowaniem i udziałem 

w wynikach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć. Ta spółka pozycję 

Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć prezento-

wała poniżej podatku dochodowego. 

Reasumując, większość spółek prezentowała dwa wyniki cząstkowe, które nie są 

wymagane przez MSR 1, mianowicie Zysk/stratę operacyjną oraz Zysk/stratę przed 

opodatkowaniem. 

Jak już wspominano, zgodnie z wymaganiami MSR 1 kategoria Udział w wyniku 

jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć powinna być przedstawiana jako 

odrębna pozycja w sekcji dotyczącej wyniku lub w sprawozdaniu z wyniku. Jednakże 

MSR 1 nie określa dokładnego miejsca prezentacji tej kategorii w tym sprawozdaniu 

(tych sprawozdaniach). W tabeli 13 przedstawiono sposób prezentacji pozycji Udział 

w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć w sprawozdaniu (spra-

wozdaniach) z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów polskich spółek. 

 

Tabela 13. Miejsce pozycji Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych  

i wspólnych przedsięwzięć w sprawozdaniu (sprawozdaniach)  

z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów 

 

Miejsce pozycji Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych  

i wspólnych przedsięwzięć 
Liczba jednostek 

Powyżej zysku/straty operacyjnej  1 

Poniżej zysku/straty operacyjnej ale powyżej zysku/straty przed 

opodatkowaniem  10 

Powyżej zysku/straty przed opodatkowaniem, ale zysk/strata ope-

racyjna nie jest prezentowana  2 

Poniżej podatku dochodowego, powyżej zysku/straty netto  1 

Brak takiej pozycji  7 

Razem 21 
 

Źródło: jak do tab. 3. 

 

Wśród badanych spółek Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych 

przedsięwzięć występował w 14 spółkach. Większość z nich sytuowała tę pozycję po-

niżej zysku/straty operacyjnej, ale powyżej zysku/straty przed opodatkowaniem. Jedna 

spółka przedstawiała tę pozycję powyżej zysku/straty operacyjnej oraz jedna spółka 

poniżej podatku dochodowego, powyżej zysku/straty netto.  

W zakresie pozostałych całkowitych dochodów, wszystkie badane spółki, zgodnie 

z MSR 1, prezentowały pozostałe całkowite dochody w podziale na pozycje, które 

mogą być w przyszłości przeklasyfikowane do wyniku oraz na pozycje, które nie będą 

mogły być w przyszłości przeklasyfikowane do wyniku. Spółki stosowały niejednolite 
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rozwiązanie w zakresie przedstawienia skutków podatkowych odnoszących się do 

pozycji pozostałych całkowitych dochodów. Większość spółek przedstawiała skutki 

podatkowe odnoszące się do tych pozycji w sprawozdaniu z wyniku i pozostałych cał-

kowitych dochodów. Prezentacja pozycji pozostałych całkowitych dochodów przez po-

szczególne spółki była przejrzysta i łatwo porównywalna między spółkami. Wpłynęły na 

to następujące czynniki: podział pozycji na dwie grupy (podlegające przeklasyfikowaniu 

do wyniku oraz niepodlegające przeklasyfikowaniu), podobne nazewnictwo pozycji 

innych całkowitych dochodów oraz mała ich liczba. 

 

 

Wnioski końcowe 
 

Przeprowadzane wcześniej badania w Polsce (por. Walińska, Bek-Gaik, 2011; Szychta, 

2012), wskazują, że wśród największych spółek giełdowych w Polsce, wchodzących 

w zakres WIG20, w przeważającej mierze preferowane było prezentowanie dwóch od-

rębnych sprawozdań z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów. Podobnie z ra-

portu SEC (An Analysis of…, 2011) wynika, że wśród największych spółek na świecie 

sporządzających sprawozdania finansowe według MSSF przeważająca liczba spółek 

sporządzała dwa sprawozdania. Natomiast niniejsze badanie prowadzi do wniosku, że 

wśród największych polskich spółek giełdowych (z wyjątkiem sektora finansowego) 

nieznacznie większa liczba spółek (11 z 21) sporządzała jedno sprawozdanie z wyniku 

i pozostałych całkowitych dochodów. Należy dodać, że nie ma to wpływu na porów-

nywalność tego sprawozdania (tych sprawozdań) między spółkami. 

Z badania SEC (An Analysis of…, 2011) wynika, że w przybliżeniu połowa spółek 

prezentowała koszty w układzie kalkulacyjnym w sprawozdaniu (sprawozdaniach) 

z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów. Z kolei z badania IASB (Analysis of 

financial…, 2016) wynika, że ponad połowa spółek wybierała układ kalkulacyjny kosz-

tów dla sprawozdania (sprawozdań) z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów. 

Przeprowadzone badanie dowodzi, że prawie ¾ spółek wybrało wariant kalkulacyjny, 

co ma pozytywny wpływ na porównywalność na poziomie krajowym. 

Zarówno badanie IASB (Analysis of financial…, 2016), jak i SEC (An Analysis of…, 

2011) ujawniło , że część spółek, które prezentowały koszty w układzie kalkulacyjnym 

nie przedstawiała w informacjach dodatkowych informacji o tych kosztach w układzie 

rodzajowym. W odniesieniu do polskich spółek nie zaobserwowano takiego przy-

padku.  

Z badania SEC (An Analysis of…, 2011) wynika, że zauważono brak spójności w ro-

dzajach wymienianych kosztów według rodzaju. W przypadku polskich spółek takiej 

niespójności nie zaobserwowano. Generalnie polskie spółki stosowały taką samą kla-

syfikację kosztów według rodzaju, jak w ustawie o rachunkowości, czyli: amortyzacja, 

koszty świadczeń pracowniczych (wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia), zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty oraz pozostałe 

koszty rodzajowe. 
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Z badania IASB (Analysis of financial…, 2016) wynika, że większość spółek stosu-

jących układ kalkulacyjny kosztów ustalało w sprawozdaniu z wyniku i pozostałych 

całkowitych dochodów zysk brutto ze sprzedaży. W przypadku polskich spółek wynik 

ten prezentowały wszystkie spółki. Był on ustalany tak samo przez wszystkie spółki, 

czyli jako różnica między przychodami a kosztem własnym sprzedaży. Jednakże za-

równo w przypadku polskich, jak i zagranicznych spółek (por. badanie IASB (Analysis 

of financial…, 2016)) zaobserwowano różnice w ustalaniu kosztu własnego sprzedaży. 

W odniesieniu do polskich spółek różnice te dotyczyły odpisów aktualizujących zapasy 

oraz odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe. Mianowicie część spółek 

uwzględniała je w koszcie własnym sprzedaży, natomiast część nie, zaliczając je do 

pozostałych kosztów operacyjnych. Powyższe różnice przy ustalaniu kosztu własnego 

sprzedaży mają tym samym negatywny wpływ na porównywalność wyniku brutto ze 

sprzedaży między polskimi spółkami.  

Z badania IASB (Analysis of financial…, 2016) wynika, że większość spółek pre-

zentowała w sprawozdaniu z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów zysk ope-

racyjny oraz zysk przed opodatkowaniem. Część spółek wykazywała też skorygowany 

zysk operacyjny, przy czym spółki dokonywały różnych korekt przy jego ustalaniu. 

W przypadku polskich spółek większość z nich prezentowała Zysk/stratę operacyjną 

oraz Zysk/stratę przed opodatkowaniem. Wśród polskich spółek sporadycznie był na-

tomiast ustalany skorygowany zysk operacyjny. 

Zarówno badanie IASB (Analysis of financial…, 2016), jak i badanie SEC (An Ana-

lysis of…, 2011) wskazują na brak spójności w zakresie miejsca prezentacji pozycji 

Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć w sprawozdaniu 

(sprawozdaniach) z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów. Podobnie polskie 

spółki stosują różne rozwiązania, przy czym podobnie jak w badaniu IASB (Analysis 

of financial…, 2016), najwięcej spółek umieszcza tę pozycję pomiędzy zyskiem ope-

racyjnym a zyskiem przed opodatkowaniem. 

Reasumując, należy stwierdzić, że przegląd struktury i treści sprawozdania (spra-

wozdań) z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów polskich spółek ujawnił znacz-

nie mniej niespójności niż w przypadku badania SEC (An Analysis of…, 2011) oraz 

badania IASB (Analysis of financial…, 2016). Prawdopodobnie uwarunkowania 

prawne mają na to wpływ, gdyż – jak wiadomo – przed wprowadzeniem obowiązku 

stosowania MSSF w Unii Europejskiej, polskie spółki giełdowe musiały sporządzać 

rachunek zysków i strat według obowiązkowego wzoru. 

W przypadku polskich spółek główną niespójnością, która utrudnia porównywalność 

tego sprawozdania między spółkami, są różnice w zakresie ustalania kosztu własnego 

sprzedaży. Uwzględnianie w nim lub brak uwzględniania odpisów aktualizujących zapasy 

oraz odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe obniża porównywalność 

wyniku brutto ze sprzedaży. Niespójność ta jest o tyle istotna, że w przypadku spółek 

z WIG30 dotyczy to prawie ¾ spółek. 

Należy zauważyć, że zarówno z badania IASB (Analysis of financial…, 2016) i ba-

dania SEC (An Analysis of…, 2011), jak i z niniejszego badania wynika, że spółki 

w sprawozdaniu (sprawozdaniach) z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów 
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ujawniają znacznie więcej wyników cząstkowych niż wymaga tego MSR 1. 

W związku z powyższym IASB powinna rozważyć, czy jednak nie narzucić spółkom 

ujawniania pewnych wyników cząstkowych z jednoczesnym określeniem sposobu 

ich ustalania.  

Badanie SEC (An Analysis of…, 2011), badanie IASB (Analysis of financial…, 

2016), jak i niniejsze badanie wskazują, że istnieją różnice w zakresie miejsca prezen-

tacji pozycji Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć. 

Ponadto z raportu SEC (An Analysis of…, 2011) wynika, że brak jest spójności w rodzajach 

wymienianych kosztów według rodzaju. Być może w obu tych zakresach MSR 1 po-

winien zawierać bardziej szczegółowe uregulowania. 

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku struktury i treści sprawozdania z sytuacji 

finansowej wymagania MSR 1 są bardziej szczegółowe niż w przypadku sprawozdania 

(sprawozdań) z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, co tym samym przekłada 

się na większą liczbę niespójności w praktyce spółek w odniesieniu do sprawozdania 

z wyniku działalności. 

Ponadto należy dodać, że z analizy struktury i treści sprawozdania z wyniku dzia-

łalności polskich spółek wynika, że stosowane nazewnictwo poszczególnych pozycji 

było w znacznym stopniu podobne. Jednocześnie nazewnictwo to było na tyle ogólne, 

że porównując sprawozdania z wyniku działalności różnych spółek trudno byłoby je 

pogrupować według branż z punktu widzenia charakterystycznych pozycji dla danej 

branży. 

Jeśli podobna obserwacja dotyczyłaby spółek z całego świata, to może to wskazy-

wać na możliwość zaproponowania określonego formatu tego sprawozdania (bądź też 

bardziej szczegółowego zakresu pozycji) dla wszystkich spółek z wyłączeniem branży 

finansowej i ewentualnie innych branż ze względu na specyfikę działalności, co przy-

czyniłoby się z pewnością do zwiększenia jego porównywalności, przy jednoczesnych 

raczej małych zmianach, które spółki musiałyby wprowadzać w tym zakresie.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że obecne uregulowania MSR 1 są zbyt ogólne 

w zakresie struktury i treści sprawozdania z wyniku działalności. Najważniejszą 

zmianą – służącą zwiększeniu porównywalności tego sprawozdania na poziomie glo-

balnym – byłoby wprowadzenie dodatkowych wyników cząstkowych oraz określenie 

sposobu ich ustalania. Istotną zmianą byłoby opracowanie nieobowiązkowych wzorów 

tego sprawozdania dla różnych grup jednostek, jednakże bardziej szczegółowych niż 

ten zawarty w aktualnych wytycznych dotyczących MSR 1.  

W niniejszym badaniu oraz badaniu SEC (An Analysis of…, 2011) i IASB (Analysis 

of financial…, 2016), do których autorka często się odwoływała, analiza porównywal-

ności sprawozdań finansowych dotyczyła ograniczonej liczby spółek w porównaniu 

z liczbą spółek sporządzających sprawozdania finansowe według MSSF. Ponadto ba-

dania te obejmowały tylko duże spółki. Jak zauważa się w raporcie SEC (An Analysis 

of…, 2011, s. 7), duże spółki generalnie mają dostęp do bardziej wykwalifikowanego 

personelu, lepszych technologii, większego finansowania i innych zasobów w porównaniu 

z mniejszymi spółkami. Wyniki podobnych badań byłyby cenniejsze, gdyby obejmo-

wały znacznie więcej spółek oraz uwzględniały różną ich wielkość. 



Ocena porównywalności informacji w sprawozdaniach z wyniku i pozostałych całkowitych ...                 97 
 

 

Kolejny proponowany bardzo ważny kierunek badań naukowych to ocena porówny-

walności struktury i treści sprawozdania z wyniku działalności przez ich użytkowników. 

Ważnym pozostaje pytanie, czy wprowadzenie w MSSF wzorów sprawozdań finanso-

wych zwiększyłoby użyteczność tych sprawozdań dla inwestorów i kredytodawców. 

Niektórzy interesariusze domagają się takich wzorów, inni z kolei nie uważają tego za 

konieczne (por. Result of outreach…, 2016; Corporate performance…, 2014).  

Ponadto interesujące byłyby badania przedstawiające motywy, jakimi kierują się 

sporządzający sprawozdania finansowe przy wyborze określonych rozwiązań w zakre-

sie struktury i treści sprawozdania z wyniku działalności. Chodzi o te sytuacje, gdzie 

MSR1 dopuszcza alternatywne rozwiązania bądź w ogóle nie reguluje danego zagad-

nienia. 
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Wzmianka 

 

Artykuł przygotowano w ramach badania statutowego, które zostało sfinansowane 

z dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego Kolegium Zarządzania i Finan-

sów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w 2017 roku.   

 

 


