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Ujęcie w rachunkowości „kolorowych certyfikatów” 

i praw do emisji CO2 w świetle praktyki  

wybranych spółek energetycznych w Polsce 

MARTA MAZUROWSKA  

Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie i ocena istniejących regulacji prawnych oraz praktyki sposobu pre-

zentacji świadectw pochodzenia energii oraz praw do emisji CO2 przez wybrane przedsiębiorstwa ener-
getyczne działające na terenie Polski. Punktem wyjścia do rozwiązania problemu badawczego była pre-

zentacja istoty wskazanych instrumentów również z perspektywy rachunkowości. Można zauważyć 
podobieństwa w zakresie zarówno intencji stworzenia praw do emisji CO2 oraz praw majątkowych, jak 

i ich sposobu funkcjonowania, pomimo uregulowania ich w odrębnych aktach prawnych. Dokonana 
w dalszej części analiza sprawozdań finansowych sporządzonych zarówno według ustawy o rachunko-

wości w Polsce, jak i MSSF pokazała brak jednolitego podejścia do identyfikacji i prezentacji omawia-
nych składników w sprawozdaniach finansowych. Zdaniem autorki wynika to przede wszystkim z nie-

zwykle skomplikowanego mechanizmu działania analizowanych instrumentów z punktu widzenia kadry 
finansowo-księgowej, a także regulatorów rachunkowości. Rozważania zostały uzupełnione o rekomendacje 

związane z koniecznością wypracowania rozwiązań w formie wytycznych KSR i MSSF stworzonych 
w ramach ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami oraz organizacjami związanymi z  branżą energetyczną.  

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa energetyczne, prawa majątkowe, prawa do emisji CO2, rachunkowość, 
sprawozdawczość finansowa. 

Abstract 

Accounting for „color certificatesˮ and CO2 emission rights  

in the light of the practice of selected energy companies in Poland 

The purpose of this article is to evaluate the legal regulations and practice of presenting energy certifi-
cates and CO2 emission allowances by the largest energy companies operating in Poland. The starting 

point for solving the research problem was to present the nature of the indicated instruments also from an 
accounting perspective. Similarities can be noticed in terms of both the intention to create these instru-

ments and how they function, despite their dependence on completely separate legal regulations. The 

following analysis of the financial statements prepared both according to Polish Accounting Law and 

IFRS showed a lack of a unified approach to identifying and presenting the discussed components in the 
financial statements. According to the author, this is primarily due to the extremely complicated way the 

instruments operate analyzed from the point of view of financial and accounting staff. The considerations 
have been supplemented with the author's recommendations related to the need for common solutions in 

the form of National Accounting Standards guidelines created in close cooperation with enterprises and 
organizations related to the energy industry. 
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Wstęp 

Określenie przedsiębiorstw z branży energetycznej mianem „strategicznych” z racji 

odgrywanej przez nich roli w łańcuchu dostaw nie budzi kontrowersji – ich miejsce 

w gospodarce jest jasno określone. Charakterystyka branży wymusiła powstanie spe-

cyficznych uregulowań prawnych, a także instrumentów regulujących ich działalność 

w zakresie wpływu na środowisko. Instrumenty te stały się przedmiotem obrotu na 

giełdzie towarowej. Specyfika tych instrumentów stawia ogromne wyzwanie przed ra-

chunkowością, która poprzez swoje uregulowania powinna w klarowny sposób prze-

prowadzić zarówno twórców, jak i odbiorców sprawozdań finansowych przez logiczny 

ciąg przyczynowo-skutkowy ujmowania, rozchodu i wyceny bilansowej tych składników 

w sprawozdaniu finansowym. Pomimo tego, iż temat nie jest nowy, nadal nie można uznać 

go za rozwiązany z perspektywy rachunkowości. Regulacje oferowane przez Komitet 

Standardów Rachunkowości (dalej: KSR) są niezwykle pomocne, jednak niekompletne, 

szczególnie jeżeli chodzi o tzw. „kolorowe certyfikaty”. W zakresie praw do emisji 

CO2 brak obligatoryjnego wymogu stosowania regulacji KSR sprawia, iż nierzadką 

praktyką jest niecałkowite respektowanie rekomendacji. Z kolei MSSF nie poświęcają 

szczególnej uwagi poruszanemu problemowi, pomimo podjęcia prób jego uregulowa-

nia (brak akceptacji przez środowisko wydanej interpretacji i szybkie jej wycofanie). 

Przedmiotem artykułu jest obszar ujawniania w sprawozdaniu finansowym wybra-

nych instrumentów mających za zadanie regulację wpływu działalności przedsiębiorstw 

na środowisko naturalne – praw do emisji CO2 i praw majątkowych wynikających ze 

świadectw pochodzenia energii. Podmiotem artykułu są przedsiębiorstwa z branży 

energetycznej. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i ocena istniejących regulacji praw-

nych oraz praktykowanego sposobu prezentacji świadectw pochodzenia energii oraz 

praw do emisji CO2 przez wybrane przedsiębiorstwa energetyczne działające na terenie 

Polski. Problem ten dotyczy wąskiej, jednak strategicznej, branży, będącej pod ciągłą 

obserwacją opinii publicznej, stąd zdaniem autorki jest niezwykle wart uwagi.  

W artykule dokonano przeglądu materiałów źródłowych (przede wszystkim regu-

lacji prawnych, opracowań branżowych, artykułów naukowych) oraz sprawozdań fi-

nansowych wybranych przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie Polski 

za rok 2018 w przedmiotowym obszarze. 

Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej dokonano przedstawienia złożo-

nej istoty praw do emisji CO2 oraz „kolorowych certyfikatów”. W drugiej części wska-

zano aktualne wytyczne rachunkowości w omawianym obszarze. Trzecia część za-

wiera przedstawienie wyników analizy sprawozdań finansowych, zaś w czwartej za-

prezentowano wnioski i rekomendacje autorki.  

Przyjęty kierunek badań pozwolił wskazać na istniejące obszary problemowe w pod-

jętym temacie oraz sformułować rekomendacje autorki. Niniejsza publikacja porusza 

problemy bardzo sporadycznie podejmowane przez autorów w polskich publikacjach 

naukowych (dotychczas przede wszystkim Radawiecka, 2015) oraz wpisuje się w nurt 
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o wiele bardziej licznych badań podejmowanych przez zagranicznych badaczy (m.in. 

Gokten, 2017; Ayaz, 2017; Cuadrado-Ballesteros, 2016; Fornaro et al., 2009) oraz wielu 

innych autorów cytowanych w niniejszym artykule. 

Jest to też pierwsza publikacja, w której przedstawiono argumenty za ujmowaniem 

w rachunkowości przedmiotowych instrumentów w analogiczny sposób z uwzględnie-

niem rzeczywistego celu wykorzystania tych aktywów. 

 

 

1. Prawa do emisji CO2 i „kolorowe certyfikaty”  

w branży energetycznej 
 

Zgodnie z art. 3 pkt. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 

z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) za przedsiębiorstwo energetyczne uważa się podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, maga-

zynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi albo przesyłania 

dwutlenku węgla. Działalność związana z wytwarzaniem energii jest ściśle związana 

z wpływem na środowisko naturalne, stąd też licznie wprowadzane na całym świecie 

regulacje na szczeblach organizacji międzynarodowych, jak i krajowych, mające ogra-

niczać ten wpływ. Wykaz regulacji obowiązujących w ramach UE oraz Polski można 

znaleźć w obszernym dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2020 roku (s. 81–83). 

Instrumentami istotnie wpływającymi na działalność przedsiębiorstw energetycznych 

są prawa do emisji CO2 oraz tzw. „kolorowe certyfikaty”, których istotę przedstawiono 

poniżej. 

Prawa do emisji CO2 (CO2 emission allowances) stanowią instrumenty rynkowe, 

których celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery przez gospo-

darkę światową. System praw do emisji CO2 polega na wprowadzaniu limitu łącznych 

emisji wybranych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje objęte syste-

mem. Z czasem limit ten jest obniżany, co sprawia, że łączna ilość emisji spada. Unijny 

system handlu uprawnieniami do emisji (dalej: EU ETS), utworzony w 2005 roku, sta-

nowi kluczowy element polityki Unii Europejskiej na rzecz walki ze zmianą klimatu 

oraz jest jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cie-

plarnianych w sposób opłacalny. Jest to pierwszy i do 2017 roku największy na świecie 

rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (obecnie czołowe miejsce zajmuje chiński 

The China Charbon Market; EU ETS zajmuje miejsce II) (Forbes, 2017). Wykaz sek-

torów objętych systemem EU ETS został przedstawiony na schemacie 1. 

Udział w systemie EU ETS jest obowiązkowy dla przedsiębiorstw działających 

w tych sektorach, ale w niektórych z nich dotyczy to tylko zakładów przekraczających 

określoną wielkość emisji – wybrane małe instalacje można wyłączyć z systemu, jeżeli 

poszczególne kraje stosują bodźce podatkowe lub inne środki, które pozwolą zmniej-

szyć emisje w równoważnym stopniu. W sektorze lotnictwa do 31 grudnia 2023 roku 

system EU ETS będzie mieć zastosowanie tylko do lotów między lotniskami znajdu-

jącymi się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation_en
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Schemat 1. Wykaz sektorów objętych systemem EU ETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W ramach wcześniej wspomnianego limitu przedsiębiorstwa otrzymują bezpłatnie 

lub też są zobowiązane do zakupu praw do emisji, którymi mogą handlować zgodnie 

ze swoim zapotrzebowaniem. Jednostki te mają również możliwość dokonywania za-

kupów ograniczonych ilości międzynarodowych jednostek emisji. Wprowadzane ogra-

niczenia gwarantują, że jednostki te mają określoną wartość. Każdego roku zobligo-

wane przedsiębiorstwo musi umorzyć liczbę przydziałów wystarczającą na pokrycie 

jego całkowitych emisji. W przeciwnym wypadku nakładane są wysokie grzywny. Jeżeli 

przedsiębiorstwo zmniejszy swoje emisje, może zatrzymać dodatkowe uprawnienia 

w celu pokrycia swoich potrzeb w przyszłości albo sprzedać je innemu przedsiębior-

stwu, któremu tych uprawnień zabrakło. 

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji dowodzi, że wprowadzenie ceny za 

emitowanie dwutlenku węgla i handlowanie uprawnieniami ma sens. Emisje z instala-

cji objętych systemem spadają zgodnie z przewidywaniami – o nieco ponad 8% w po-

równaniu z sytuacją na początku etapu 3. W 2020 roku poziom emisji objętych EU 

ETS ma być o 21% niższy niż w 2005 roku. W 2030 roku, w ramach zmienionego sys-

temu, ma on być o 43% niższy (Unijny system…). 

Zagadnienie praw do emisji CO2 stanowi w branży energetycznej temat niezwykle 

burzliwy – na portalach ekonomicznych czy branżowych można znaleźć liczne donie-

sienia i interpretacje dotyczące cen praw do emisji CO2 czy narzucanych limitów, które 

istotnie wpływają zarówno na ceny oferowanej energii, jak i wyniki finansowe spółek 

energetycznych, np. Sprzedaż praw do emisji CO2. Czy ktoś oprócz budżetu państwa 

zarobi na tym miliony? (Forsal.pl), Przez koronawirusa pikują ceny uprawnień do emi-

sji CO2. Rząd miał szczęście, że sprzedał je w lutym (biznesalert.pl), Zapłacimy w skle-

pach kolejne miliardy na CO2. Rekordy cen praw do emisji (Money.pl), Wyniki PGE 

najlepsze od dwóch lat. Darmowe prawa do CO2 dały półtora miliarda złotych zysku 

(Money.pl). 

produkcja aluminium, metali,  

cementu, wapna, szkła,  

ceramiki, celulozy, papieru,  

kartonu, kwasów i chemikaliów 

organicznych luzem 

wytwarzanie energii  

elektrycznej i cieplnej 
komercyjny transport lotniczy rafinerie ropy naftowej 

huty żelaza 
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Tak zwane ,,kolorowe certyfikaty” są prawami majątkowymi będącymi instrumen-

tem wsparcia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energe-

tycznej i stanowią osobną kategorię produktów energetycznych. Ustawowa definicja 

odnawialnego źródła energii w art. 3 ustawy Prawo energetyczne brzmi następująco: 

„źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania sło-

necznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię po-

zyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w proce-

sach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek 

roślinnych i zwierzęcych”. Cechą charakterystyczną energetyki odnawialnej jest za-

równo zdolność dostarczania energii przy braku emisji zanieczyszczeń powietrza i ga-

zów cieplarnianych, jak i odnawialność zasobów w czasie, co może się przyczynić do 

znacznego zaoszczędzenia energetycznych zasobów złóż mineralnych. Koszty wytwo-

rzenia energii ze źródeł odnawialnych są wciąż wyższe w porównaniu ze źródłami kon-

wencjonalnymi, które jednak najczęściej nie uwzględniają kosztów zewnętrznych to-

warzyszących wytworzonej energii. 

Polski ustawodawca, w ślad za ustawodawcą unijnym, wprowadził regulacje ma-

jące na celu promowanie energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł oraz za podejmo-

wanie przedsięwzięć efektywności energetycznej. W omawianym obszarze powstaje 

problem, jak sprawdzić, czy znajdująca się w obrocie energia faktycznie pochodzi ze 

źródeł odnawialnych. Prąd elektryczny pochodzący na przykład z elektrowni wodnej 

nie różni się bowiem niczym od prądu pochodzącego z elektrowni węglowej. Do roz-

różnienia pochodzenia wyprodukowanej i sprzedanej energii elektrycznej służą certy-

fikaty (inaczej świadectwa, gwarancje pochodzenia), które zapewniają producentom 

energii elektrycznej możliwości wskazania, że sprzedawana przez nich energia elek-

tryczna jest wytwarzana z danych źródeł energii (Rok, 2007).  

Aby zagwarantować opłacalność ekonomiczną wytwarzania energii ze źródeł od-

nawialnych, wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła 

oraz realizację przedsięwzięć efektywności energetycznej, konieczne było wprowadze-

nie systemu zachęt finansowych. Są nimi właśnie prawa majątkowe, wynikające ze 

wspomnianych wcześniej świadectw pochodzenia energii, które są zbywalne i stano-

wią towar giełdowy. Obrót nimi prowadzony jest na Towarowej Giełdzie Energii S.A. 

w Warszawie (Kruszewski, 2019). Rynek Praw Majątkowych funkcjonuje od 28 grud-

nia 2005 roku. Pozwala on wytwórcom korzystnie sprzedać swoje prawa majątkowe, 

a spółkom energetycznym wywiązać się z obowiązku zakupu. 

W celu stworzenia popytu na świadectwa i tym samym zagwarantowania przedsię-

biorcom określonego poziomu zwrotu z inwestycji, do ustaw regulujących zasady uzyski-

wania poszczególnych rodzajów świadectw (inaczej gwarancji), wprowadzone zostały 

obowiązki uzyskania świadectw i przedstawienia ich do umorzenia Prezesowi URE. Alter-

natywną formą realizacji obowiązku, choć niekiedy ograniczoną zakresem (w przypadku 

efektywności) lub wymagającą zaistnienia szczególnych warunków (w przypadku 

OZE i efektywności), jest możliwość uiszczenia tzw. opłaty zastępczej na rachunek 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW). 
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Środki zgromadzone na rachunkach NFOŚiGW mogą być następnie wykorzystywane 

na realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na ochronę środowiska (Kruszewski, 2019). 

Obowiązki, o których mowa, zostały uregulowane w trzech różnych ustawach: 

1) ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (w zakresie kogeneracji 

opłata kogeneracyjna, w brzmieniu obowiązującym do dnia 24.01.2019 r.); 

2) w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii; 

3) w ustawie z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej. 
 

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wyszczególniają źródło energii, z którego 

została wyprodukowana, określając daty i miejsca produkcji, a w przypadku hydroelek-

trowni podają jej moc. Wykaz ,,kolorowych certyfikatów” przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Charakterystyka „kolorowych certyfikatówˮ1 
 

Prawo majątkowe „kolor” Czego dotyczy 

Zielony Świadectwa pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii 

Biały Świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości 

energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie 

efektywności energetycznej 

Niebieski/Błękitny Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wyprodukowa-

nej w biogazowniach rolniczych 

Brązowy Świadectwa pochodzenia energii dla biogazu, który będzie 

wtłaczany do gazowej sieci dystrybucyjnej 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wspomniane certyfikaty pojawiają się zatem tylko tam, gdzie powstaje energia 

elektryczna – jej producent nabywa je, a następnie sprzedaje, wraz z wytworzoną przez 

siebie energią. Jeśli na danym rynku nie ma możliwości zakupu odpowiedniego świa-

dectwa pochodzenia, producent musi wnieść tzw. opłatę zastępczą, zbliżoną warto-

ściowo do ceny certyfikatu (Mechanizmy wsparcia…).  

Wśród kolorowych certyfikatów wyjątkiem od innych są białe certyfikaty, które nie 

dotyczą gwarancji pochodzenia energii elektrycznej. Białe certyfikaty to świadectwa 

efektywności energetycznej wydawane za uzyskany efekt energetyczny (oszczędności 

energii) w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. System świadectw 

efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów oparty jest na zapisach ustawy 

z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 831). 

 
1 Wnioskując na podstawie źródeł internetowych, nie jest możliwe ustalenie aktualnie dostępnych cer-

tyfikatów energetycznych. Na portalach branżowych można znaleźć wykluczające się informacje na temat 

wprowadzanych i wycofywanych certyfikatów. Klasyfikacja ta nie wynika również wprost z przywołanych 

wcześniej ustaw. Konieczny był kontakt bezpośredni autorki z Urzędem Regulacji Energetyki, w celu wy-

jaśnienia nieścisłości. Od 2019 r. certyfikaty żółte, czerwone i fioletowe, które należały do systemu wspar-

cia kogeneracji zostały zastąpione przez opłatę kogeneracyjną. 
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Mechanizm pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie 

modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej, skutkujących oszczęd-

nością energii. Z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot, o ile spełnia warunki 

zapisane w ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności 

energetycznej oraz przejdzie pozytywną ocenę wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki (URE).  

Na świecie odpowiednikiem „kolorowych certyfikatów” są Renevable Energy Cer-

tificates (REC). Podobny system do polskiego stosuje jeszcze Belgia, Włochy, Wielka 

Brytania, Rumunia oraz Szwecja. Podobny system certyfikatów energetycznych jest 

stosowany jeszcze w USA (Understanding Renewable Energy Certificates). 

Porównując świadectwo pochodzenia energii elektrycznej i prawo do emisji CO2 

należy stwierdzić, że posiadają one bardzo wiele cech wspólnych (zob. tab. 2).  

 

Tabela 2. Porównanie praw do emisji CO2 i „kolorowych certyfikatówˮ 
 

Podobieństwa Różnice 

Cel wydania instrumentu – stymulowanie 

działań proekologicznych w ramach działal-

ności, które są obarczone istotnym negatyw-

nym wpływem na środowisko 

Inna podstawa prawna 

Regulowane prawem Uzależnienie od innego instrumentu bazowego 

Możliwość otrzymywania darmowych instru-

mentów lub też nabycie od innych podmiotów 

Odrębny sposób kalkulacji rozliczania się 

z obowiązku 

Konieczność rozliczania się z instrumentów  

– pozyskiwanie i umorzenie 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z przedstawionego porównania wynika, że instrumenty te pod względem ich ekono-

micznej istoty są do siebie podobne, dlatego też można oczekiwać, iż sugestie regulatorów 

oraz praktyka dotycząca ich ujmowania w rachunkowości będzie również podobnie 

sformułowana. Obszar ten zostanie omówiony w kolejnej części niniejszego artykułu. 

 

 

2. Prawa do emisji CO2 i ,,kolorowe certyfikaty”  

w regulacjach rachunkowości 
 

W Polsce problemem księgowego ujęcia praw do emisji CO2 zajął się Komitet Stan-

dardów Rachunkowości (KSR), opracowując Stanowisko Komitetu Standardów Ra-

chunkowości w sprawie księgowego ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 

zawarte w załączniku do uchwały nr 8/2015 Komitetu Standardów Rachunkowości 

z dnia 8 grudnia 2015 roku. Poniżej przedstawiono jego główne założenia.  
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Przyznane i nabyte prawa do emisji spełniają definicję wartości niematerialnych 

i prawnych, w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt. 14 ustawy o rachunkowości. 

Prawa do emisji wykazuje się w sprawozdaniu finansowym (bilansie) w oddzielnej po-

zycji, w grupie wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na ich przeznaczenie 

(wykorzystanie na potrzeby własne lub inne rozporządzenie). Cenę nabycia praw do 

emisji wylicza się zgodnie z przepisami art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W przy-

padku przyznanych praw do emisji cenę nabycia stanowi iloczyn jednostkowej ceny 

sprzedaży przyznanego prawa do emisji z dnia ich przyznania oraz liczby przyznanych 

praw. Przyznane prawa do emisji ujmuje się – zgodnie z przepisami art. 41 ust. 2 w po-

wiązaniu z ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości – jako rozliczenia międzyokresowe 

przychodów, które równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tych 

praw zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne. Rozliczenie przychodów 

następuje z chwilą wykorzystania, zwrotu lub innego rozporządzenia nimi. W razie ich 

umorzenia z powodu ich zbycia, związane z nimi rozliczenia międzyokresowe przy-

chodów ujmuje się jako zwiększenie wyniku na zbyciu. Wartość początkową posiada-

nych praw do emisji wykorzystanych w celu rozliczenia emisji zmniejszają odpisy 

amortyzacyjne. Amortyzacja praw do emisji zwiększa koszty wytworzenia produktów. 

Wysokość amortyzacji ustala się jako iloczyn wykorzystanych w danym okresie praw 

do emisji oraz jednostkowej ceny ich nabycia. 

Na koniec każdego roku obrotowego/danego okresu rozliczeniowego, na podstawie 

pozytywnie zweryfikowanego rocznego raportu, o którym mowa w art. 80 ust. 3 lub 86 

ustawy o handlu emisjami lub na podstawie ostatecznej decyzji Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska, ustalającej szacunkową wielkość emisji, wyłącza się z ewidencji 

wykorzystane i umorzone prawa do emisji. Wyłączenie z ewidencji umorzonych praw 

następuje drogą obciążenia umorzenia praw do emisji oraz uznania praw do emisji.  

Pomimo tego jednak, że powyższe stanowisko w znaczącej części wyczerpuje wąt-

pliwości dotyczące ewidencji praw do emisji CO2 w istotnej części wyczerpuje temat 

ujęcia tych praw w rachunkowości, rzeczywistość nie jest jednak taka prosta. Zarówno 

doświadczenia w kontakcie z biznesem autorki niniejszego artykułu, jak i analiza spra-

wozdań przedstawiona w kolejnej jego części pokazują, iż w analizowanym zakresie 

fakultatywne wytyczne KSR niejednokrotnie nie są stosowane. Główna rozbieżność 

dotyczy sposobu ujęcia przyznanych nieodpłatnie praw do emisji CO2, które w przy-

padku jednostek niestosujących w pełni wytycznych przytoczonego stanowiska wyka-

zywane są w ewidencji w wartości 0 lub też nie podlegają wcale ewidencji. Zdaniem 

autorki wynika to z faktu, iż przedsiębiorstwa rozpoczęły ewidencję praw do emisji 

CO2 przed ogłoszeniem stanowiska KSR, dlatego też, w celu uniknięcia wprowadzania 

ewentualnych korekt, wolały zrezygnować z pełnego stosowania wytycznych. Co cie-

kawe, z analogicznym problemem można się zetknąć, analizując literaturę zagraniczną, 

gdzie przy omawianiu zagadnień z obszaru tzw. Carbon accounting również wskazuje 

się brak konsensusu. 

Jak wskazuje S. Gokten (2017, s. 116), od początku 2000 roku podjęto już kilka inicja-

tyw w zakresie rozliczania emisji dwutlenku węgla. W 2003 roku Grupa Zadaniowa 
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ds. Nowych Zagadnień (Emerging Issue Task. Force – EITF) wprowadziła ten temat 

do porządku obrad, ale został on usunięty w bardzo krótkim czasie. W 2004 roku Ko-

mitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) opu-

blikował KIMSF 3 pod nazwą „Regulacje i raportowanie emisji dwutlenku węgla”. 

Zalecenia KIMSF 3 oparto na rozliczaniu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, 

z uwzględnieniem charakteru przydzielonych uprawnień do emisji oraz obowiązku 

wypełnienia prawnego obowiązku umorzenia uprawnień. Z teoretycznego punktu wi-

dzenia pozwolenia na emisję są aktywami, zgodnie z MSR 1 Prezentacja sprawozdań 

finansowych, ponieważ uprawnienia do emisji są kontrolowane przez podmiot i po-

wstały w wyniku przeszłych zdarzeń, ponadto mają przysporzyć jednostce korzyści 

ekonomicznych. KIMSF 3 stwierdzał również, że omawiane prawa powinny być wy-

kazywane jako wartości niematerialne i należy je wykazywać zgodnie z MSR 38. Jeżeli 

chodzi o ujęcie początkowe, zgodnie z MSR 20 powinny być one traktowane jako rzą-

dowe dotacje niefinansowe i, oprócz ujęcia w aktywach, drugostronnie miały być ujmo-

wane w rozliczeniach międzyokresowych przychodów.  

W odniesieniu do zobowiązania, KIMSF 3 sugeruje, że prawny obowiązek umorze-

nia uprawnień do emisji należy ująć w pasywach jako rezerwę zgodnie z MSR 37 Re-

zerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. 

Do przeciwników standardu należy zaliczyć przede wszystkich EFRAG, który za-

lecił, aby Unia Europejska go nie zatwierdziła. Na posiedzeniu w czerwcu 2005 roku, 

zaledwie sześć miesięcy po wydaniu standardów, Rada Międzynarodowych Standar-

dów (dalej RMSR) Rachunkowości wycofała się z KIMSF 3, chociaż potwierdziła, że 

„KIMSF 3 jest odpowiednią interpretacją istniejących MSSF dotyczących rachunko-

wości dla systemu handlu prawami do emisji”. Rada uznała również obawy EFRAG 

oraz innych komentatorów, że zastosowanie KIMSF 3 „powoduje niezadowalające 

rozbieżności w pomiarach i sprawozdawczości”. W połączeniu z innymi czynnikami 

RMSR stwierdziła, że kwestia ta wymaga bardziej kompleksowego badania (Fornaro 

i in., 2009). 

Po wycofaniu KIMSF 3 uczestnicy rosnących rynków handlu emisjami w UE po-

zostali bez wiarygodnych wytycznych księgowych i tak zostało do dnia dzisiejszego. 

Nic dziwnego, że pojawiła się różnorodność praktyk księgowych. W 2007 roku Price-

waterhouseCoopers i Międzynarodowe Stowarzyszenie Handlu Emisjami (IETA) opu-

blikowały wspólne badanie na temat powszechnych praktyk księgowych stosowanych 

przez 26 wiodących przedsiębiorstw UE. Temat był na tyle istotny, że, oprócz cytowa-

nej powyżej publikacji, omawiany problem znalazł swoje odzwierciedlenie w obszer-

nych raportach międzynarodowej organizacji The Association of Chartered Certified 

Accountants (ACCA) (2010), czy innych międzynarodowych koncernów świadczą-

cych profesjonalne usługi doradcze i audytorskie takich jak EY (2009), czy KPMG 

(2008), jednakże powstały one przed dekadą i nie doczekały się do dzisiaj aktualizacji. 

Co istotne, raporty takich organizacji są rozsyłane do szerokiego grona zainteresowa-

nych w formie newsletterów, przez co są o wiele szerzej dostępne niż publikacje nau-

kowe, których w omawianym temacie na arenie międzynarodowej nie brakuje. Autorzy 



142                                                                                                                                 Marta Mazurowska 
 

 

zagraniczni, którzy podejmowali omawiany temat to m.in. J.R. Wambsganss, B. San-

ford (1996), K. Gibson (1996), J.M. Ragan, A.J. Stagliano (2007), J. Bebbington, C. Lar-

rinaga-González (2008), A. Cook (2009), B. Giner (2014), N. Steenkamp i in. (2011), 

P. Warwick, C. Ng (2012), C. Black (2013), C. Larrinaga (2014), H. Lovell i in. (2013), 

T. Busch, V.H. Hoffmann (2011), H. Lovell, Mackenzie (2011), I. Gallego-Álvarez 

i in., (2013), J. Elfrink, M. Elisson (2009), A.I. Mateos-Ansótegui, I. Bilbao-Estrada 

(2007), J.M. Fornaro i in. (2009), J.-M. Prado-Lorenzo i in. (2009), L. Luo i in. (2012), 

Y.S. Liu i in. (2016). W ostatnich latach na ten temat pisali: I. Gallego-Alvarez i in. 

(2016), H. Ayaz (2017), A. Allini i in. (2018), P. Milanés Montero i in. (2020). 

Niezależnie od autora i roku publikacji zawierają one analogiczne wnioski. Z racji braku 

jednolitych wytycznych rachunkowości przedsiębiorstwa prowadzące swoją działal-

ność w Europie stosują różnorodne metody ujęcia w rachunkowości praw do emisji 

CO2. Stosowane przez przedsiębiorstwa schematy księgowe sprowadzały się do ujaw-

nienia aktywów, kosztów z tytułu emisji lub zobowiązań z tytułu konieczności umo-

rzenia praw do emisji CO2. W przypadku wykazywania praw do emisji CO2 jako akty-

wów były one prezentowane jako wartości niematerialne, element zapasów lub inne 

aktywa. Jednostki, które wykazywały prawa do emisji CO2 jako wartości niematerialne 

stosowały wycenę wg kosztu historycznego lub wartości godziwej zgodnie z MSR 38 

Wartości niematerialne. Najbardziej istotna różnica dotyczy ujęcia przyznanych nie-

odpłatnie praw – najczęściej są one ujawniane z wartością zerową (nie są wykazywane 

jako aktywa ani przychody). Pozostała część wykazywała je według wartości godziwej 

w dniu otrzymania i rozpoznawała przychody w okresie rozchodu praw lub też rozliczała 

przychody liniowo w okresie rozliczeniowym praw. Tylko niektóre jednostki tworzą 

rezerwy na wartość godziwą brakujących praw do emisji CO2 niezbędnych do realizacji 

narzuconego przez regulacje prawne obowiązku umorzenia instrumentów. Zastosowano 

także wiele innych metod. Autorzy zwracają również uwagę na bardzo ograniczone i nie-

wystarczające ujawnienia w zakresie praw do emisji CO2 w informacji dodatkowej.  

Natomiast w odniesieniu do „kolorowych certyfikatów” stanowią one składnik ak-

tywów, który wymaga ujęcia w księgach rachunkowych w przedsiębiorstwach energe-

tycznych jak i innych jednostek uczestniczących w rynkowym obrocie prawami mająt-

kowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia. Komitet Standardów Rachunkowo-

ści przedstawił swoje stanowisko w zakresie sposobu ewidencji księgowej świadectw 

pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych w uchwale nr 7/07 Komitetu Standardów 

Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu 

w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii wy-

tworzonej w odnawialnych źródłach energii (Dz. Urz. z 20 lipca 2007 r., nr 8, poz. 47).  

Według wspomnianego stanowiska w przedsiębiorstwach energetycznych prawa 

majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia kwalifikuje się i zalicza do towarów, 

wykazując w bilansie w odrębnej pozycji z zachowaniem zasady istotności. W pozostałych 

jednostkach nabyte prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia kwalifikuje 

się i zalicza odpowiednio do inwestycji długoterminowych lub krótkoterminowych. 

Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia na dzień ich początkowego 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652617328676#!
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ujęcia wycenia się jako iloczyn ilości przyznanych praw i jednostkowej ceny rynkowej 

prawa majątkowego wynikającego ze świadectwa pochodzenia z dnia przyznania świadec-

twa i nabycia praw majątkowych. Drugostronne ujęcie przyznanych praw majątkowych ze 

świadectwa pochodzenia następuje przez uznanie przychodu ze sprzedaży energii. W przy-

padku pozycji istotnej powinien być on wykazany w odrębnej pozycji przychodów. 

Kierując się rekomendacjami standardu przedsiębiorstwo energetyczne, podlega-

jące obowiązkowi rozliczenia się z wymogu przedłożenia do umorzenia świadectw po-

chodzenia, odnosi w koszty operacyjne odpisy na pokrycie świadectw pochodzenia 

w proporcji do ilości sprzedanej energii. Odpisy ujmowane są drugostronnie jako roz-

liczenia międzyokresowe bierne w kwocie stanowiącej iloczyn niższej z jednostkowej 

opłaty zastępczej lub ceny rynkowej prawa majątkowego i ilości energii sprzedanej, 

stanowiącej podstawę rozliczenia się z obowiązku. Przedsiębiorstwo energetyczne 

(sprzedające energię odbiorcom końcowym), obowiązane jest wykazać się świadec-

twami pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach – w celu rozlicze-

nia się z tego obowiązku – na dzień przesłania wniosku do Prezesa URE o umorzenie 

świadectw pochodzenia ujmuje umorzenie praw majątkowych wynikających ze świa-

dectw pochodzenia we wnioskowanej liczbie. W momencie przedłożenia wniosku 

o umorzenie przez Prezesa URE następuje odpowiednio rozliczenie naliczonych kwot 

rozliczeń międzyokresowych biernych oraz umorzenie praw majątkowych. Potwier-

dzenie umorzenia świadectw z punktu widzenia wymogów Prawa energetycznego na-

stępuje w ewidencji pozabilansowej przedsiębiorstwa energetycznego w drodze uzna-

nia umorzenia i obciążenia praw ze świadectw pochodzenia. Sprzedaż praw majątko-

wych wynikających ze świadectw pochodzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne 

ujmuje się jak każdą sprzedaż towarów. W przypadku, gdy realizowane ze sprzedaży 

praw przychody są istotne, wykazuje się je w wyodrębnionej pozycji, w ramach przy-

chodów ze sprzedaży towarów. 

Powyższe wytyczne, znów klarowne, podobnie jak w przypadku praw do emisji 

CO2 mogą nie być stosowane przez jednostkę z takich samych przyczyn, o ile wybrane 

przez jednostkę metody wyceny nie stoją w sprzeczności z zapisami ustawy o rachun-

kowości. Natomiast w przypadku MSSF, w omawianym zakresie, brak jest jakichkol-

wiek wytycznych. W nawiązaniu do publikacji Deloitte Understanding Renewable 

Energy Certificates (2008) w praktyce certyfikaty są traktowane podobnie jak prawa 

do emisji CO2. Najczęściej prezentowane są jako wartości niematerialne z możliwością 

ujmowania odpisów z tytułu utraty wartości w okresie ich ważności lub też rozpozna-

wane są jako zapasy. W przypadku przyznanych certyfikatów są one prezentowane 

w wartości 0 lub też w wartości godziwej.  

W aspekcie „białych certyfikatów” zdecydowanie brakuje wytycznych zarówno 

w krajowych, jak i w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. 

Zgodnie z doświadczeniem autorki ze współpracy z biznesem, analogicznie do wytycz-

nych KIMSF 3 sugeruje się traktowanie przyznanych praw majątkowych jako dotacji 

rządowej zgodnie z MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat 

pomocy rządowej. Dlatego też ujęte prawa majątkowe ujmuje się w aktywach (najczęściej 
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towarach), natomiast drugostronnie w rozliczeniach międzyokresowych. Odpis rozli-

czeń międzyokresowych przychodów następuje w pozostałe przychody operacyjne  

– rozliczenie równolegle i proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych środków 

trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych, do których przyznane zostały cer-

tyfikaty. 

Temat prezentacji w rachunkowości praw majątkowych wynikających z koloro-

wych certyfikatów nie jest poruszany w publikacjach naukowych tak obszernie, jak ma 

to miejsce w przypadku praw do emisji CO2 – można znaleźć jedynie pojedyncze pu-

blikacje z rekomendacjami księgowań. Sytuacja taka wynika najpewniej z ograniczo-

nego wykorzystania tych instrumentów na świecie. Rekomendacje co do ujęcia zielo-

nych certyfikatów zostały przedstawione w Rumunii (Imbrescu, Pavel, 2016), a także 

w Belgii (Teiuşan, Cioca, 2013).  

 

 

3. Analiza sposobu prezentacji praw do emisji CO2  

i „kolorowych certyfikatów” przez wybrane spółki energetyczne 
 

W publikacjach polskich autorów dotychczas nie została przeprowadzona analiza prak-

tyki ujęcia praw do emisji CO2 i „kolorowych certyfikatów” w rachunkowości w przed-

siębiorstwach działających w Polsce. Wyjątkiem jest publikacja E. Radawieckiej (2015), 

która poświęciła uwagę prawom majątkowym wynikającym ze świadectw pochodzenia 

energii wytworzonej w odnawialnych źródłach, potwierdzając niejednolitość stosowanego 

podejścia. Przeanalizowała sprawozdania finansowe dziewięciu spółek za rok 2014. 

Sprawozdania były sporządzone na podstawie MSSF. W wyniku analizy okazało się, 

że większość spółek wykazywała prawa majątkowe w składnikach zapasów, jednakże 

trzy z wybranych spółek wykazywały je w składnikach wartości niematerialnych.  

W związku z brakiem wyników badań w podjętym przez autorkę zakresie, poniżej 

przedstawiono sposób prezentacji przedmiotowych instrumentów w jednostkowych 

sprawozdaniach finansowych za rok 2018 wybranych spółek energetycznych (Veolia 

Energia Polska, Veolia Energia Łódź, Veolia Wschód, Tauron Polska Energia, Tauron 

Wytwarzanie, ENEA SA, Enea Wytwarzanie, Energa Wytwarzanie). Tylko sprawoz-

dania Veolii Energii Łódź oraz Veolii Energii Polska były sporządzone według UoR. 

Pozostałe sprawozdania były sporządzone na podstawie MSSF. Wybrane do analizy 

sprawozdań finansowych spółki są przedstawicielami wszystkich największych kon-

cernów energetycznych w Polsce2. Należy zauważyć, iż w skład tych grup kapitałowych 

 
2 Zgodnie z raportem publikowanym corocznie na portalu Urzędu Regulacji Energetyki (Charakterystyka 

rynku energii elektrycznej) w 2018 r. trzej najwięksi wytwórcy (skupieni w grupach kapitałowych: PGE 

Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A., ENEA S.A.) odpowiadali za ok. 70% 

produkcji energii elektrycznej w kraju. W 2019 r. sytuacja była analogiczna. Natomiast raport wpływu, 

udostępniony w 2018 r. przez Veolię z okazji 20-lecia działalności na polskim rynku, pokazuje, iż Grupa 

Veolia wytwarza ciepło i energię elektryczną, które stanowią 14% konsumpcji energetycznej gospodarstw do-

mowych w Polsce.  
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wchodzi kilka i więcej spółek produkujących energię. Ze względu na fakt, iż jed-

nostki dominujące analizowanych grup kapitałowych sporządzają skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe, polityka rachunkowości, a tym samym sposoby ujmowania 

przedmiotowych instrumentów są w obrębie tych grup w większości ujednolicone. 

Dlatego też analiza sprawozdań wybranych spółek z kluczowych grup dostarcza 

istotnych informacji do wyciągnięcia wniosków. Celem badań nie jest ustalenie naj-

częściej stosowanego wariantu prezentacji omawianych instrumentów w rachunko-

wości (ta mogłaby zostać zaburzona w przypadku większej liczby spółek produkują-

cych i dystrybuujących energię w danej grupie kapitałowej), lecz analiza wykorzy-

stywanych metod. 

Klarowne informacje dotyczące prezentacji praw do emisji CO2 oraz „kolorowych 

certyfikatów” można znaleźć w sprawozdaniach finansowych spółek Tauron Polska 

Energia oraz Tauron Wytwarzanie SA, które sporządzają sprawozdania finansowe we-

dług MSSF. Spółka Tauron Polska Energia nie zajmuje się wytwarzaniem energii, 

a jako jednostka dominująca m.in. prowadzi handel energią. W informacji dodatkowej 

tej spółki możemy znaleźć zapis, iż spółka wykazuje w zapasach zarówno prawa do 

emisji CO2, jak i nabyte świadectwa pochodzenia energii, które przeznaczone są do 

celów handlowych. 

W momencie początkowego ujęcia zapasy świadectw pochodzenia są ujmowane 

według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Na dzień bilansowy zapasy wycenia się 

według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i możliwej do 

uzyskania ceny sprzedaży netto. Z kolei uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych 

ujmowane w zapasach, nabywane z przeznaczeniem do sprzedaży i realizacji w krót-

kim terminie zysku wynikającego ze zmienności cen rynkowych wyceniane są w mo-

mencie początkowego ujęcia oraz na każdy dzień bilansowy w wartości godziwej.  

Z kolei jej spółka córka Tauron Wytwarzanie S.A., która zajmuje się wytwarzaniem 

energii, w prezentowanym sprawozdaniu finansowym informuje w sposób obszerny 

o stosowanej przez siebie filozofii prezentacji składników będących przedmiotem ni-

niejszego artykułu. Spółka klasyfikuje „kolorowe certyfikaty” jako aktywa trwałe lub 

obrotowe. W przypadku, gdy Spółka ma zamiar umorzyć nabyte lub otrzymane z tytułu 

produkcji energii kwalifikowanej świadectwa pochodzenia i świadectwa efektywności 

w celu spełnienia obowiązku za rok bieżący, klasyfikuje je w aktywach obrotowych, 

a jeżeli celem jest wypełnienie obowiązku przedstawienia do umorzenia za kolejne lata 

– w aktywach trwałych. O klasyfikacji początkowej decyduje intencja w dniu nabycia. 

Wyceniane są one w cenie nabycia (wartość godziwa z ostatniego dnia miesiąca pro-

dukcji energii kwalifikowanej, pod warunkiem, że uzyskanie praw majątkowych z ty-

tułu produkcji energii kwalifikowanej nie jest wątpliwe i następuje w okresie nie dłuż-

szym niż do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego). W analogiczny sposób 

spółka traktuje prawa do emisji CO2 – również w zależności od przeznaczenia – jako 

aktywa długo- lub krótkoterminowe. Na dzień nabycia uprawnienia do emisji ujmo-

wane są w cenie nabycia, przy czym cena nabycia uprawnień do emisji przyznanych 
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nieodpłatnie jest równa ich wartości nominalnej, tzn. wartości zerowej i uprawnienia 

te prezentowane są ilościowo w ewidencji pozabilansowej. Uprawnienia do emisji nie 

podlegają amortyzacji. Na dzień bilansowy poddawane są testom na utratę wartości na 

poziomie ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego należą w przypadku 

uprawnień na produkcję ciepła oraz na poziomie spółki, w przypadku uprawnień na 

produkcję energii elektrycznej i wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o ewen-

tualne odpisy z tytułu utraty wartości.  

Przedstawiony sposób prezentacji stosowany przez spółki grupy Tauron należy 

ocenić jako niezwykle spójny i logiczny. W zależności od sposobu i terminu wyko-

rzystania omawianych składników majątku w przypadku jednostki wytwórczej są 

one klasyfikowane odpowiednio do niematerialnych aktywów długo- lub krótkoter-

minowych. Należy zaznaczyć, iż przyznane prawa do emisji CO2 są wykazywane 

w wartości zerowej. Natomiast w przypadku, gdy celem jednostki jest pozyskiwanie 

korzyści ekonomicznej z certyfikatów w postaci ich sprzedaży, traktowane są one 

jako zapasy. 

W przypadku Veolii Wschód sp. z o.o. (sprawozdanie według MSSF) oraz Veoli 

Łódź (sprawozdanie według UoR) prawa do emisji CO2 są prezentowane wyłącznie 

w wartościach niematerialnych (według UoR w wartościach niematerialnych i praw-

nych), również w przypadku praw przyznanych, które wykazywane są w wartości ze-

rowej. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii (również 

w Veolii Energii Polska (jednostka dominująca, sprawozdanie według UoR) prezento-

wane są zgodnie z wytycznymi stanowiska KSR jako towary, natomiast „białe certyfi-

katy” traktowane są jak dotacja rządowa zgodnie z MSR 20. 

Podobnie jak spółki Veolii, Enea SA traktuje „kolorowe certyfikaty” jako składnik 

zapasów, jednakże informacja dodatkowa nie umożliwia ustalenia sposobu ewidencji 

certyfikatów przyznanych. Brakuje w niej wzmianki o prawach do emisji CO2. Z kolei 

zgodnie z deklaracją podaną w sprawozdaniu spółki Enea Wytwarzanie sp. z o.o., 

uprawnienia do emisji CO2 zakupione w celach handlowych ujmowane są w aktywach 

w wyodrębnionej pozycji i wyceniane w momencie początkowego ujęcia w cenie na-

bycia. Uprawnienia do emisji CO2 przyznane nieodpłatnie wykazywane są w wartości 

zerowej. Brak jest jednak wskazania, czy są to aktywa trwałe czy obrotowe i jaki jest 

ewentualny klucz podziału. W sprawozdaniu spółki za rok 2018 prawa do emisji CO2 

można znaleźć tylko w wartości zapasów. Podobnie świadectwa pochodzenia energii 

prezentowane są również tylko w zapasach.  

Spółka Energa Wytwarzanie Sp. z o.o. prezentuje świadectwa pochodzenia energii 

wytworzonej w okresie sprawozdawczym w wartości zapasów, na moment początko-

wego ujęcia wycenia według wartości godziwej z dnia rozpoznania tego składnika ak-

tywów. Z powodu trudności w odnalezieniu spółki z grupy Energa, która informuje 

o sposobie praw do emisji CO2, autorka zaczęła poszukiwać informacji w skonsolido-

wanym sprawozdaniu tej grupy. Znaleziono tam informację, iż prawa do emisji CO2 

prezentowane są w zapasach. W tabeli 3 zostały przedstawione wyniki przeprowadzo-

nej analizy w ujęciu syntetycznym. 
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Tabela 3. Ujęcie w sprawozdaniu finansowym badanych spółek  

„kolorowych certyfikatów” oraz praw do emisji CO2 
 

Nazwa spółki 

Podstawa  

sporządzenia  

sprawozdania  

finansowego 

Prawa  

do emisji CO2 

Kolorowe  

certyfikaty 

Veolia Energia Polska UoR Brak Zapasy 

Veolia Energia Łódź UoR 
Wartości  

niematerialne i prawne 
Zapasy 

Veolia Wschód MSSF 
Wartości  

niematerialne i prawne 
Zapasy 

Tauron Polska Energia MSSF Zapasy Zapasy 

Tauron Wytwarzanie MSSF 
Aktywa 

obrotowe lub trwałe 

Aktywa  

obrotowe lub trwałe 

ENEA SA MSSF Brak Zapasy 

Enea Wytwarzanie MSSF Zapasy Zapasy 

Energa Wytwarzanie MSSF Zapasy Zapasy 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Podsumowanie 
 

Analiza przeprowadzona w niniejszym artykule pozwoliła na realizację przyjętego celu 

badawczego. Jak wykazano, w ramach Międzynarodowych Standardów Sprawozdaw-

czości Finansowej brakuje aktualnie obowiązujących uregulowań dotyczących przed-

miotowych instrumentów, czego naturalną konsekwencją jest potwierdzana od lat 

w publikacjach zagranicznych badaczy wielorakość sposobów ich prezentacji w prak-

tyce rachunkowości. W przypadku regulacji krajowych przedsiębiorstwa mogą posił-

kować się stanowiskami wydanymi przez Komitet Standardów Rachunkowości (z wy-

łączeniem „białych certyfikatów”, gdzie istniejących wytycznych brak). Niestety fakt, 

że nie są one obligatoryjne, sprawia, iż jednostki niejednokrotnie rezygnują z pełnego 

ich stosowania, co sprowadza się do podobnej sytuacji, jaka występuje w przypadku 

jednostek stosujących MSSF, czyli braku jednolitości. Dodatkowo negatywnie należy 

ocenić narzucenie z góry prezentacji praw do emisji CO2 jako aktywów niematerial-

nych i prawnych, a świadectw pochodzenia energii jako składników towarów, nieza-

leżnie od terminu i sposobu ich wykorzystania. 

W niniejszym artykule wykazano również podobieństwo praw do emisji CO2 i „ko-

lorowych certyfikatów” w zakresie ich istoty ekonomicznej. Instrumenty te cechuje 

tożsamy sens (wymuszanie działań proekologicznych), jak i sposób rozliczenia (koniecz-

ność pozyskiwana i umarzania). Dlatego też zdaniem autorki rekomendacje dotyczące 

sposobu ich ujęcia w rachunkowości powinny być oparte na tych samych założeniach. 
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Zdaniem autorki należy zalecić ujmowanie omawianych składników w wartości go-

dziwej w sytuacji, gdy zostały one przyznane nieodpłatnie, tak jak praktykuje się to 

w przypadku „białych certyfikatów” i rekomendowano w ramach KIMSF 3. Pomimo 

tego, że prawa te zostały przyznane nieodpłatnie, bezsprzecznie posiadają wartość ryn-

kową, i choć ich ujęcie spowodowałoby wzrost wartości jednocześnie składników ak-

tywów i pasywów, to takie rozwiązanie pozytywnie wpłynęłoby na wartość informa-

cyjną prezentowanych w bilansie składników majątku. Należy rozważyć również 

wprowadzenie wyceny bilansowej w wartości godziwej, ze względu na istotne wahania 

cen tych składników. Autorka rekomenduje również upowszechnienie prezentacji za-

stosowanej przez spółki Grupy Tauron, gdzie o sposobie ujęcia w zapasach lub warto-

ściach niematerialnych decyduje faktyczna intencja wykorzystania danych składników 

– więc tak jak w przypadku tradycyjnych aktywów mogą być one zaprezentowane za-

równo jako aktywa obrotowe, jak i trwałe.  

W związku z powyższym autorka rekomenduje zajęcie się omawianym problemem 

przez podmioty tworzące wytyczne rachunkowości zarówno na arenie krajowej, jak 

i międzynarodowej – w celu standaryzacji podjętego w artykule tematu. Co ważne, na 

arenie krajowej warto, aby zostały wprowadzone w sposób wykluczający ich fakulta-

tywne wykorzystanie – nie w formie stanowiska KSR, ale np. rozporządzenia. Rozwią-

zania te powinny zostać wypracowane przy współpracy regulatorów oraz organizacji 

z branży energetycznej, takich jak URE czy TGE, ze względu na wysoką złożoność 

tematu. Tylko dzięki takiej współpracy będzie możliwa właściwa weryfikacja sensu 

ekonomicznego omawianych instrumentów i związanych z nimi transakcji gospodar-

czych.  
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