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Streszczenie 

Kiedy w 2010 roku powoływano Międzynarodowy Komitet ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej, jego 

głównym celem miało być ulepszenie funkcjonującej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Jednak 

publikując trzy lata później Założenia Koncepcyjne Sprawozdawczości Zintegrowanej IIRC przyjęła w nich 

perspektywę biznesową, ukierunkowaną na dostarczenie informacji dostawcy kapitału finansowego. 

Celem artykułu jest przedstawienie zmian w podejściu IIRC do głównego odbiorcy raportu zintegrowa-

nego w latach 2011–2013 oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego koncepcja tego raportu przyjęła kierunek 

biznesowy, odchodząc od swoich pierwotnych założeń. Zwrócono także uwagę na zbieżność podejść do 

głównego użytkownika informacji w sprawozdaniu finansowym i zintegrowanym, a także na dodatkowy 

aspekt integracji wytycznych rachunkowości zarządczej. Ponadto podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, 

czy raportowanie zintegrowane ma szansę stać się nowym paradygmatem sprawozdawczości korporacyjnej 

i jaką rolę odgrywa w tym procesie koncentracja na potrzebach informacyjnych dostawców kapitału. 

Słowa kluczowe: raport zintegrowany, inwestor, Założenia Koncepcyjne <IR>, IIRC, paradygmat, spra-

wozdawczość głównego nurtu. 

Abstract 

From stakeholder to investor – evolution of the concept of the integrated report 

main user according to the International Integrated Reporting Framework 

and its importance for the global acceptance of the <IR> concept 

When the International Integrated Reporting Committee was established in 2010, its main objective was 

to improve sustainability reporting. However, three years later IIRC published the International <IR> 

Framework adopting a business perspective, aimed at presenting information to the provider of financial 

capital. The aim of the article is to present changes in the IIRC approach to the main user of the integrated 

report between 2011 and 2013 and to answer the question why the concept of this report adopted a busi-

ness direction, departing from its original assumptions. Attention was also paid to the convergence of 

approaches to the main user of information in the financial and integrated reports, as well as to an addi-

tional aspect of the integration of management accounting guidelines. Moreover, an attempt was made to 

answer the question whether integrated reporting has a chance to become a new paradigm of corporate 

reporting and what role in this process the focus on the information needs of capital providers plays. 

Keywords: integrated report, investor, <IR> Framework, IIRC, paradigm, mainstream reporting. 
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Wprowadzenie 
 

Choć sprawozdawczość zintegrowana wciąż jest stosunkowo nowym modelem rapor-

towania, uważny obserwator może już dostrzec pewne transformacje, jakie dokonały 

się w tej zaledwie 8-letniej koncepcji. J. Krasodomska (2012), omawiając podstawowe 

założenia sprawozdania zintegrowanego i powołując się na publikację ICAEW, pod-

kreślała, że tradycyjna sprawozdawczość finansowa „nie odpowiada zakresowi potrzeb 

szerokiego grona użytkowników, gdyż założenie organizacji opracowujących stan-

dardy rachunkowości o przydatności sprawozdań sporządzanych z myślą o inwesto-

rach dla innych podmiotów mija się z prawdą”, a także, że „akcjonariusze są tylko jedną 

z wielu grup interesariuszy (obok pracowników, władz lokalnych, klientów, dostaw-

ców itp.), orientacja wyłącznie na nich jest już przeszłością”. Jednak ostatnie sześć lat 

dalece zweryfikowało obydwie przytoczone tezy. Zgodnie z par. 1C, p. 1.7 Założeń 

Koncepcyjnych <IR> podstawowym celem raportu jest wyjaśnienie inwestorom spo-

sobu kreowania wartości przez daną organizację poprzez stosowne, istotne informacje 

o charakterze finansowym i niefinansowym. I choć raport przynosi korzyści także in-

nym interesariuszom (pracownikom, klientom, dostawcom, partnerom, społecznościom 

lokalnym, instytucjom ustawodawczym i regulacyjnym oraz decydentom politycznym), 

to jego pierwszoplanowym użytkownikiem pozostaje dostawca kapitału (IIRC, 2013c). 

Skoro w wytycznych, wydanych przez odpowiedzialną za nie Międzynarodową 

Radę ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej1, inwestor został literalnie uznany za głów-

nego odbiorcę raportowania zintegrowanego, to dlaczego w polskiej literaturze (zob. 

np. Samelak, 2013; Michalczuk, Mikulska, 2014; Szczepankiewicz, 2014) i praktyce 

niejednokrotnie uznaje się raport za kierowany do szerokiego grona interesariuszy ele-

ment rachunkowości odpowiedzialności, ewentualnie odpowiednik lub innowację ra-

portu CSR lub zrównoważonego rozwoju? Gdzie należy szukać źródła tych rozbieżności? 

Wydaje się, że ich praprzyczyną jest praktyka raportowania zintegrowanego, która – jak 

w przypadku duńskich korporacji Novo Nordisk i Novozymes – wyrosła z uwarunko-

wanego kulturowo, szczególnie odpowiedzialnego podejścia do działań społecznych 

i środowiskowych, stanowiącego integralną część działalności tych firm od momentu 

ich powstania2 (Brown, Knudsen, 2012). Eksperyment duńskich spółek farmaceutycznych 

znalazł wkrótce wielu naśladowców, szczególnie wśród firm pragnących pochwalić się 

działaniami i dokonaniami w sferze CSR. Taki właśnie model przyjęto m.in. w Grupie 

LOTOS, szczycącej się sporządzeniem pierwszego w Polsce raportu zintegrowanego. 

Wnikliwa analiza przygotowywanych od 2010 roku sprawozdań krajowej spółki każe 

jednak postawić pytanie o rzeczywistą integrację danych finansowych i niefinanso-

wych w raportach, których objętość znacznie przekracza 400 stron (np. za lata 2013 

                                                      
1 International Integrated Reporting Council (IIRC). W niniejszym tekście określenie „Rada” oraz 

skrótowiec IIRC będą stosowane zamiennie.  
2 Należy podkreślić, że firmy te mają wspólną historię, gdyż przed podziałem, który nastąpił w 2000 r., 

Novozymes stanowił część koncernu Novo Nordisk A/S. 
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i 2014), i w których elementy niefinansowe prezentowane są w zasadzie bez większego 

powiązania z danymi finansowymi. 

Za drugą przyczynę niejasności uznać natomiast należy opóźnione – w stosunku do 

podjętych eksperymentów praktycznych – ukształtowanie się wytycznych w zakresie 

sprawozdawczości zintegrowanej. Ponieważ jednak Założenia Koncepcyjne <IR>3 

funkcjonują od 2013 roku, należy (zdaniem autorki) przyjąć, że obecnie sformułowanie 

„raport zintegrowany” kojarzone będzie przede wszystkim ze komunikatem spełniającym 

wymogi wytycznych IIRC, a przedsiębiorstwa, które jeszcze nie zaadaptowały się do 

tego modelu, podejmą takie kroki w najbliższej przyszłości. Z tego względu uzasad-

nione wydaje się rozwianie wątpliwości dotyczących tego, kto jest zasadniczym użyt-

kownikiem raportu zintegrowanego oraz jakie cechy odróżniają ten typ raportowania 

od sprawozdania społecznej odpowiedzialności czy zrównoważonego rozwoju.  

Na tym tle celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian w podejściu IIRC 

do głównego odbiorcy raportu zintegrowanego oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego 

koncepcja tego sprawozdania przyjęła kierunek biznesowy, tak dalece odsuwając się 

od swojego protoplasty – raportu opisującego dokonania z zakresu sustainability i CSR. 

Przyjętą metodą badawczą były studia literaturowe, zwłaszcza dokumentów sygnowa-

nych przez IIRC oraz komentarzy i opinii, przesłanych na zaproszenie Rady na etapie 

konsultacji projektów ram <IR>. Autorka starała się poddać je głębszej, krytycznej 

analizie, poszukując odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Na płaszczyźnie 

rozważań teoretycznych zwrócono uwagę na zbieżność celu sprawozdawczości zinte-

growanej według Założeń IIRC z celami rachunkowości finansowej według ram kon-

cepcyjnych autorstwa FASB/IASB, a także rachunkowości zarządczej według wytycznych 

AICPA-CIMA. Na koniec podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, czy sprawozdaw-

czość zintegrowana ma szansę stać się nowym paradygmatem sprawozdawczości kor-

poracyjnej i jaką rolę odgrywa w tym procesie koncentracja na potrzebach informacyjnych 

dawców kapitału. Prezentowany artykuł zawiera w znacznej mierze własne dociekania, 

przemyślenia i opinie autorki. 

 

 

1. Początki koncepcji raportu zintegrowanego  

– zrównoważony rozwój i orientacja na interesariusza 
 

Niewątpliwie początkowy etap tworzenia koncepcji raportowania zintegrowanego wy-

kazywał silne związki z koncepcjami odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego 

rozwoju. Fundatorami IIRC były dwie wiodące instytucje specjalizujące się w tej ma-

terii: założona w 1997 roku w Bostonie Global Reporting Initiative (GRI), która od 

                                                      
3 Stosowany przez Radę symbol <IR> oznacza sprawozdawczość zintegrowaną (integrated reporting), 

natomiast „Założenia”, „Założenia Koncepcyjne”, „Założenia Koncepcyjne <IR>” odnoszą się do Między-

narodowych Założeń Koncepcyjnych Sprawozdawczości Zintegrowanej i w niniejszym artykule będą sto-

sowane zamiennie. 
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1999 roku wydaje wytyczne sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, oraz po-

wołana w 2004 roku brytyjska organizacja The Prince’s Accounting for Sustainability 

Project (A4S), której głównym dokonaniem było opracowanie w latach 2006–2009 

koncepcji „sprawozdawczości powiązanej” (Connected Reporting – CR) (Druckman, 

Fries, 2010). Przygotowane w ramach projektu CR narzędzie informatyczne wraz z wy-

tycznymi (Connected Reporting, 2011) umożliwiło zainteresowanym jednostkom ra-

portowanie powiązań pomiędzy strategią biznesową a czynnikami zrównoważonego 

rozwoju. Koncepcja CR zaadaptowana została m.in. przez brytyjskie Ministerstwo 

Skarbu do zastosowania w sektorze publicznym (Fries i in. 2010), a wytyczne stały się 

wkrótce punktem wyjścia do formułowania koncepcji sprawozdawczości zintegrowa-

nej (Kobiela-Pionnier, 2012).  

 A4S ogłosiła plan utworzenia oddzielnej organizacji (już wtedy oznaczonej jako 

IIRC4) pod koniec 2009 roku. Zgodnie z zamierzeniami celem IIRC miało być sformu-

łowanie odpowiednich międzynarodowych ram sprawozdawczości, które dostarczą 

zintegrowanych, zwięzłych, jasnych i porównywalnych danych finansowych i niefi-

nansowych na temat zrównoważonych dokonań jednostek gospodarczych. W zamyśle 

A4S Komitet, jako instytucja międzynarodowego nadzoru, miał działać na wzór Finan-

cial Stability Board5, a jego powołanie miało zjednoczyć podmioty zajmujące się spra-

wozdawczością finansową z uznanymi liderami sprawozdawczości niefinansowej. Za-

łożyciele Komitetu mieli świadomość, że sukces takiej instytucji uzależniony będzie 

od pozyskania międzynarodowych partnerów, posiadających kompetencje obejmujące 

różne aspekty połączonej i zintegrowanej sprawozdawczości. Podkreślano konieczność 

uwzględnienia roli różnych interesariuszy, ustanowienia mechanizmów finansowania 

oraz opracowania zakresu uprawnień Komitetu, które obejmą w szczególności punkty 

zbieżne z interesami uznanych instytucji i organizacji, twórców standardów etc. (A4S 

Newsletter, 2010). 

Kolejny, niezwykle mocny akcent na potrzeby środowiskowe oraz zrównoważony 

rozwój położono w oświadczeniu uzasadniającym ustanowienie IIRC, wydanym przez 

A4S i GRI w 2010 roku. Stwierdzono w nim: „Świat nigdy nie stał w obliczu więk-

szych wyzwań: nadmierna konsumpcja ograniczonych zasobów naturalnych, zmiany 

klimatyczne, potrzeby dostarczania czystej wody, żywności i lepszego standardu życia 

dla rosnącej globalnej populacji. Decyzje podejmowane w trakcie rozwiązywania tych 

kwestii muszą być oparte o jasne i wyczerpujące informacje […]. Misją IIRC jest stwo-

rzenie globalnie akceptowanych ram koncepcyjnych dla sprawozdawczości zintegro-

wanej. Ram, które połączą informacje finansowe, środowiskowe, społeczne i te, doty-

czące ładu korporacyjnego w jasny, zwięzły, spójny i porównywalny sposób, słowem 

– w format »zintegrowany«. Głównym zamiarem [ram koncepcyjnych IIRC – przyp. aut.] 

                                                      
4 W początkowym okresie działania pełna nazwa organizacji brzmiała: Międzynarodowy Komitet ds. 

Sprawozdawczości Zintegrowanej (International Integrated Reporting Committee).  
5 Rada Stabilności Finansowej (FSB) jest międzynarodową organizacją, która monitoruje i wydaje za-

lecenia dotyczące globalnego systemu finansowego.  
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jest pomoc w rozwoju pełniejszej i bardziej zrozumiałej informacji o całkowitych wy-

nikach danej organizacji, prospektywnej, jak również retrospektywnej, w celu realiza-

cji potrzeb wyłaniającego się, bardziej zrównoważonego, globalnego modelu go-

spodarczego.  

Za główne źródło powołania IIRC należy zatem uznać silną motywację ideolo-

giczną jej fundatorów, wywodzącą się z idei odpowiedzialności społecznej i zrówno-

ważonego rozwoju oraz nawiązującą do działania w interesie publicznym. Wydane 

przez A4S i GRI wspólne oświadczenie zdecydowanie wskazywało na pierwotny cel 

IIRC, którym miało być ulepszenie funkcjonującej sprawozdawczości zrównoważo-

nego rozwoju (Flower, 2015). Jeszcze w 2009 roku prof. Mervyn E. King, przewodni-

czący GRI oraz późniejszy przewodniczący IIRC, podkreślał: „musimy współpraco-

wać, aby stworzyć międzynarodowy model zintegrowanego raportowania, który może 

być oceniany jako występujący przeciwko przyjętym standardom, jednak zabezpieczy 

przyszłościowe interesy ludzkości” (A4S Newsletter, 2010). W związku z tym, w pierw-

szym składzie osobowym Komitetu Sterującego IIRC znaleźli się przedstawiciele aż 

trzech agend ONZ (UNGP, UNEP FI i UNCTAD-ISAR), natomiast w składzie Grupy 

Roboczej – dwóch agend (UNCTAD oraz UN PRI). Ponadto na członków obydwu 

jednostek powołano także przedstawicieli wielu wpływowych, międzynarodowych or-

ganizacji pozarządowych (Transparency International, WWF oraz WBCDS). Z tego 

względu w początkowych dokumentach sygnowanych przez IIRC odwołania do idei 

zrównoważonego rozwoju pojawiają się dość często. Jako kluczowy przykład należy 

tu wskazać pierwszą znaczącą publikację IIRC: dokument dyskusyjny Towards Inte-

grated Reporting – Communicating Value in the 21st Century z 2011 roku. Zawiera on 

kilkadziesiąt wyrazów o wspólnym źródłosłowie sustainability, sustainable i sustain. 

Wielokrotnie powtarzana jest fraza: „zdolność jednostki do tworzenia i utrzymywania 

wartości w czasie” (the ability to create and sustain value over time). Ponadto kwestia 

„zrównoważenia” pojawia się np. w odniesieniu do (IIRC, 2011): 

• konieczności tworzenia raportów zintegrowanych: „zintegrowany obraz dokonań 

powinien wspierać decyzje dotyczące alokacji zasobów, które są zgodne ze zrów-

noważonym tworzeniem wartości i długoterminową stabilnością gospodarczą”; 

• w odniesieniu do zasad przewodnich: „orientacja przyszłościowa oznacza, iż należy 

rozważyć, na ile zrównoważony jest model biznesowy jednostki”; 

• w odniesieniu do celów strategicznych i sposobów ich osiągnięcia: „jednostka po-

winna wskazać czynniki, które czynią ją unikalną i zdolną do tworzenia wartości 

w przyszłości, np. w jakim stopniu względy zrównoważonego rozwoju zostały 

uwzględnione strategii, pozwalającej osiągnąć przewagę konkurencyjną”. 
 

Dokument dyskusyjny z 2011 roku określał sprawozdanie zintegrowane jako „po-

jedynczy raport, który – zdaniem IIRC – stanie się podstawowym sprawozdaniem jed-

nostki, zastępując raczej, niż zwiększając obecne wymogi sprawozdawcze”. W tym 

pierwotnym zamyśle raport zintegrowany miał stanowić „wyraźny punkt odniesienia 

dla innych komunikatów, w tym wszelkich konkretnych informacji wymagających 
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zgodności, takich jak prezentacje dla inwestorów, szczegółowe informacje finansowe, 

dane operacyjne i informacje o zrównoważonym rozwoju”. Zdaniem Rady, wiele z nich 

mogłoby przenieść się do środowiska online, zmniejszając bałagan w raporcie głów-

nym, który skupi się tylko na kwestiach najbardziej istotnych dla długoterminowego 

sukcesu organizacji. Proponowany raport miał zaspokoić potrzeby szerokiego grona 

użytkowników, odpowiadał on zatem koncepcji stakeholder value6, zgodnie z którą 

zasadniczym celem przedsiębiorstwa, a jednocześnie środkiem jego realizacji, są – 

uwzględnione w jednakowym stopniu – interesy jego partnerów (Freeman, 2010; Sko-

czylas, 2011). W przyjętym planie działań IIRC uznała, że w pierwszej kolejności skupi 

się na rozwijaniu założeń koncepcyjnych odpowiadających na potrzeby inwestorów 

(dostawców kapitałów własnych i obcych), gdyż pozostawałoby to w zgodzie z obo-

wiązkami odpowiedzialności osób sprawujących nadzór nad jednostkami transnarodo-

wymi, działającymi w wielu różnych jurysdykcjach (IIRC, 2011). Na tym etapie nie 

nadano jednak inwestorom pozycji wyraźnie uprzywilejowanej w stosunku do innych 

interesariuszy.  

W opublikowanych dwa lata później Założeniach Koncepcyjnych <IR> odwołanie 

do idei sustainability wystąpiło jedynie trzy razy. We wprowadzeniu do dokumentu 

ogólnie stwierdzono, iż „cykl zintegrowanego myślenia i raportowania, skutkujący 

efektywną i produktywną alokacją kapitału, będzie działał jako siła finansowej stabil-

ności i zrównoważonego rozwoju”. Ponadto dwukrotnie wspomniano o powiązaniu in-

formacji w raportach zintegrowanym i o zrównoważonym rozwoju. Głównym odbiorcą 

sprawozdania stał się inwestor, a pierwotna i – wydawałoby się – fundamentalna dla 

koncepcji <IR> kwestia „jednego, pojedynczego, uniwersalnego raportu”, tak mocno 

akcentowana zarówno w licznych początkowych dokumentach, jak i wystąpieniach 

członków IIRC, została ostatecznie porzucona. W par. 1E, pkt 1.13. Założeń Koncep-

cyjnych relacje między raportem zintegrowanym a sprawozdaniem zrównoważonego 

rozwoju zdefiniowano następująco: „Skupienie na komunikacji sposobu tworzenia 

wartości sprawia, że raport (zintegrowany) nie jest tożsamy ze sprawozdaniem fi-

nansowym czy raportem o zrównoważonym rozwoju, może on jednak być częścią 

innego raportu sporządzonego przez jednostkę w ramach realizacji wymagań ustawo-

wych (np. komentarza zarządu)” (IIRC, 2013c). Tym samym wyraźne rozdzielono te 

dwa typy sprawozdań7.  

 

 

                                                      
6 Twórca koncepcji – R.E. Freeman – zdefiniował interesariuszy (stakeholders) jako każdą dającą się 

określić grupę lub jednostkę (instytucję, środowisko przyrodnicze), która może wpływać lub jest pod wpły-

wem oddziaływania przedsiębiorstwa (Freeman, 2010). Podzielił też interesariuszy na wewnętrznych (pra-

cowników oraz udziałowców i rady nadzorcze) oraz zewnętrznych (klientów, konkurentów, dostawców, 

instytucje finansowe, związki zawodowe, media, władze państwowe i in.).  
7 Aktualne wytyczne GRI G4 szeroko charakteryzują różnice w podejściu do sporządzania raportów 

zintegrowanych oraz raportów zrównoważonego rozwoju (GRI, 2016). 
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2. Dyskusja wokół ukierunkowania sprawozdania  

zintegrowanego w latach 2011–2013 
 

Zmiany, jakie zaszły w koncepcji sprawozdawczości zintegrowanej od momentu 

przedstawienia dokumentu do dyskusji we wrześniu 2011 roku do ostatecznej publikacji 

Założeń <IR> w grudniu 2013 roku, są w dużej mierze konsekwencją zaangażowania 

w tę ideę środowiska finansowo-księgowego, a szczególnie wielkich firm audytorskich8. 

Mimo szeroko deklarowanego poparcia dla idei zintegrowanego raportu, odpowiedzi 

na publikację Towards Integrated Reporting9 ujawniły całą gamę problemów, w tym 

przede wszystkim dwuznaczność i abstrakcyjny charakter proponowanych przez IIRC 

pojęć i koncepcji. Z krytyką spotkały się niemal wszystkie kluczowe zagadnienia, po-

cząwszy od definicji sprawozdania zintegrowanego i jego głównych użytkowników, 

przez podstawowe dla projektowanego raportu kategorie kapitałów, wartości i tworze-

nia wartości, a kończąc na zasadach przewodnich i elementach treści.  

W odniesieniu do problemu głównego użytkownika sprawozdania zintegrowanego 

zasadniczo wszystkie firmy „wielkiej czwórki” wskazały, że podstawowym odbiorcą 

informacji powinien być dawca kapitału. Zdaniem PwC, informacje ukierunkowane na 

szeroki krąg odbiorców będą po prostu niepraktyczne (PwC, 2011). W przesłanej opinii 

firma stwierdziła, że jedną z głównych cech przyszłych ram koncepcyjnych powinno 

być promowanie spójności i porównywalności w zaspokajaniu potrzeb inwestorów. 

Wynika to z powszechnego przekonania (wyrosłego zresztą na kanwie Założeń MSSF), 

że dostarczenie informacji istotnych dla inwestorów będzie skutkowało zaspokojeniem 

większości potrzeb informacyjnych pozostałych interesariuszy. Podobne zdanie jasno 

wyraziły KPMG (KPMG, 2011) oraz Deloitte (Deloitte, 2011). Jedynie EY zwrócił 

uwagę, że początkowe skupienie na potrzebach inwestorów może zostać uznane za 

zbyt wąskie i Rada powinna bardziej szczegółowo wyjaśnić, dlaczego jej zdaniem do-

starczyciele kapitału mają uzyskać prymat w przeciwieństwie do np. szerzej pojętego 

grona interesariuszy ekonomicznych (EY, 2011).  

W ramach środowiska rachunkowości ukierunkowanie na dostarczycieli kapitału 

poparły m.in. IFAC, AICPA, ACCA oraz japońskie stowarzyszenie biegłych księgo-

wych JICPA. Już jednak niemiecki IDW zakwestionował zasadność głównego założe-

nia, iż spełnienie oczekiwań inwestorów będzie jednocześnie gwarancją realizacji po-

trzeb innych interesariuszy (IDW, 2011). Brytyjski ICAEW wyraził natomiast wątpli-

wość, czy tak ogólnie sformułowane propozycje zawarte w dokumencie dyskusyjnym 

w ogóle uzyskają poparcie ze strony większych firm i ich inwestorów (ICAEW, 2011). 

Warto też wspomnieć opinię IFAC, który wskazał, że skupienie na inwestorach stoi 

                                                      
8 Autorka ma tutaj na myśli przede wszystkim cztery największe, globalne kancelarie księgowo-audy-

torskie, tak zwaną „wielką czwórkę” (Big 4): KPMG, Ernst&Young, Deloitte oraz PwC, ponieważ ich 

przedstawiciele zasiadają w organach Rady, a także dlatego, że odegrały one znaczącą rolę w pracach nad 

kolejnymi dokumentami technicznymi z serii Background Papers, sygnowanymi przez IIRC. 
9 Wszystkie odpowiedzi na The <IR> Discussion Paper, Towards Integrated Reporting – Communi-

cating Value in the 21st Century dostępne są na stronie: http://integratedreporting.org/resource/discussion-paper/  
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w sprzeczności z szerszą koncepcją kluczowych interesariuszy, zawartą w sekcji 3C 

dokumentu dyskusyjnego. Zdaniem IFAC, IIRC powinna zaadaptować podejście po-

zwalające każdej pojedynczej jednostce na określenie swoich docelowych użytkowników 

według własnej specyfiki. Pozwoliłoby to organizacjom samodzielnie zidentyfikować 

głównego użytkownika, do którego kierowane byłoby sprawozdanie zintegrowane 

(IFAC, 2011).  

W odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju, stanowiącej zasadniczy punkt 

wyjścia do tworzenia ram dla „nowego modelu sprawozdawczości”, część responden-

tów pochodzących ze środowiska rachunkowości szybko dostrzegła rozdźwięk pomię-

dzy pierwotnymi deklaracjami IIRC a przedstawionym dokumentem dyskusyjnym. 

Przykładowo ACCA zwróciła uwagę, że choć Discussion Paper akcentuje niewątpliwe 

niedostatki bieżącego modelu raportowania, takie jak brak ukierunkowania strategicz-

nego czy też uwzględnianie informacji nieistotnych, jednak w istocie jedynie w nie-

wielkim stopniu odnosi się do raportowania zrównoważonego rozwoju. Zdaniem 

ACCA, w takiej sytuacji nowe założenia wcale nie są potrzebne, ponieważ ulepszenie 

sprawozdawczości przedsiębiorstw może być prowadzone w ramach założeń już ist-

niejących. Dlatego zobowiązanie do poprawy raportowania kwestii zrównoważonego 

rozwoju powinno stanowić sedno koncepcji <IR> (ACCA, 2011). Na tle komentarzy 

potężnych firm audytorskich opinia ta jednak była raczej samotnym głosem. Dla „wielkiej 

czwórki” kwestia sustainability pojawiała się przede wszystkim w kontekście podpo-

rządkowania jej potrzebom głównego użytkownika – dostawcy kapitału. Tym samym 

pierwotna idea, by raportowanie zrównoważonego rozwoju było przewodnim celem 

sprawozdawczości zintegrowanej, odeszła w zapomnienie. Za znamienne należy uznać 

słowa D. Matthewsa, kierującego pracami nad raportowaniem zintegrowanym w KPMG, 

który stwierdził: „docelowo efektem zintegrowanego raportowania powinny być lep-

sze decyzje inwestycyjne, w przeciwnym razie jest ono stratą czasu” (Scott, 2011).  

 
 

3. Raport dla inwestora według Międzynarodowych Założeń  

Koncepcyjnych Sprawozdawczości Zintegrowanej z 2013 roku 
 

Dogłębna analiza otrzymanych przez IIRC odpowiedzi jasno wskazuje, że pierwotna 

idea sprawozdawczości zintegrowanej, zamieszczona w dokumencie dyskusyjnym, 

była w znacznej mierze koncepcją marketingową – zbyt ogólną i przez to trudną do 

zastosowania. Pierwszym rezultatem podjętej dyskusji stała się zatem zmiana odbiorcy 

raportu – z ogólnego (wszyscy zainteresowani) na konkretnego, a jednocześnie zgod-

nego z regulacjami IASB i FASB (dawca kapitału). Już pod koniec 2012 roku P. Druck-

man, ówczesny dyrektor generalny IIRC wskazywał, że: „Projekt <IR> nie jest częścią 

nowego nurtu myślenia, który koncentruje się na zrównoważeniu środowiskowym 

(choć to również zostanie uwzględnione), ale na przedstawieniu jasnego, zwięzłego 

raportu, który zapewni inwestorom i innym zainteresowanym stronom dostęp do istotnych 

informacji o tym, jak biznes tworzy i zachowuje wartość w krótkim, średnim i długim 

okresie” (Druckman, 2013). W tym czasie Rada pracowała nad projektem Założeń 
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Koncepcyjnych oraz – równolegle – nad wytycznymi uzupełniającymi w formie „do-

kumentów technicznych”, które opublikowano jeszcze przed ostateczną wersją Zało-

żeń. Pierwsze trzy dokumenty z serii Background Papers (Model biznesowy, Kapitały 

i Istotność) ukazały się w marcu 2013 roku, a kolejne dwa (Tworzenie wartości oraz 

Powiązanie informacji) w lipcu 2013 roku. Z kolei w kwietniu 2013 roku, pomiędzy 

dwiema edycjami Background Papers, IIRC wydała Projekt do dyskusji ram koncep-

cyjnych <IR> (Consultation Draft of the International <IR> Framework). Różnica 

między zapisami tego dokumentu a tekstem ostatecznej wersji Założeń daje najlepszy 

wgląd w znaczenie, jakie IIRC przypisała dostawcy kapitału finansowego.  

W punkcie 1.6 Projektu do dyskusji, w części „odbiorcy sprawozdania” (audience) 

stwierdzono, że „raport zintegrowany powinien być przygotowany przede wszystkim dla 

dostawców kapitału finansowego w celu wsparcia ich szacunków dotyczących alokacji 

kapitału” (IIRC, 2013b). Natomiast w końcowej wersji Założeń <IR> zlikwidowano 

paragraf audience, a inwestor zyskał status kluczowego podmiotu w ramach zdefinio-

wanego przez IIRC podstawowego celu sprawozdania (purpose). W dokumencie pod-

sumowującym Basis for Conclusions Rada podała następujące przyczyny tej decyzji 

(IIRC, 2013a): 

• dostarczyciele kapitału finansowego mogą mieć znaczący wpływ na alokację wszyst-

kich rodzajów kapitałów określając, w które organizacje inwestować. <IR> pomaga 

skierować kapitał finansowy do zrównoważonych firm, których z kolei potrzebują 

zrównoważona planeta i stabilna gospodarka. Firmy te wspierają szersze interesy 

społeczne, podejmując się tworzenia wartości krótkim, średnim i długim terminie, 

w ramach globalnych ograniczeń i społecznych oczekiwań; 

• próba ukierunkowania raportu na wszystkie zainteresowane strony byłaby zada-

niem praktycznie niewykonalnym, szczególnie w zwięzłym sprawozdaniu: dążenie 

do zaspokojenia potrzeb wszystkich zainteresowanych stron zmniejszyłoby jego zo-

gniskowanie i zwiększyło długość, co jest sprzeczne z celami koncepcji <IR>; 

• raporty, których celem jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych szerokiego grona 

interesariuszy, bardziej skupiają się na prezentowaniu wpływu (co wchodzi w za-

kres raportowania zrównoważonego rozwoju), niż na tworzeniu wartości (co jest 

celem sprawozdawczości zintegrowanej). 
 

O tym, jak silnie zogniskowano raport zintegrowany na potrzebach inwestora 

świadczą również wytyczne dotyczące zagadnienia istotności. O ile w Założeniach 

<IR> przyjęto, że „dana kwestia jest istotna, jeśli może ona znacząco wpłynąć na zdol-

ność podmiotu do tworzenia wartości w krótkim, średnim lub długim terminie” (IIRC, 

2013c), o tyle już dokument techniczny Background Paper: Materiality precyzuje, że 

„dla celów <IR> dana kwestia jest istotna, jeśli jest tak przydatna i ważna, że może 

faktycznie wpływać na ocenę dostawców kapitału finansowego w odniesieniu do 

zdolności organizacji do tworzenia wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długo-

terminowej” (IIRC, AICPA, 2013). Co ciekawe: ten sam dokument, wydany – jak 

wspomniano wyżej – jeszcze przed Projektem ram do dyskusji, a zatem jeszcze przed 

likwidacją paragrafu „odbiorcy sprawozdania” (audience) wskazywał już, że „dawcy 
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kapitału finansowego są zamierzonymi głównymi użytkownikami (primary intended 

users) raportów zintegrowanych” (IIRC, AICPA, 2013).  

Należy ponadto zwrócić uwagę na rangę, jaką Założenia <IR> nadały inwestorowi 

w ramach procesu tworzenia wartości. Zgodnie z par. 2B, p. 2.4 wartość tworzona jest 

dla samej jednostki, co umożliwia jej przekazanie kapitałodawcom zwrotu w postaci 

zysku. Dopiero w dalszej perspektywie wartość kreowana jest dla innych interesariuszy 

(IIRC 2013c). I choć – jak zaznaczono w wytycznych – obydwie płaszczyzny tworze-

nia wartości są ze sobą ściśle związane, również w tym zakresie wyraźnie uwidacznia 

się prymat inwestora – dawcy kapitału finansowego oczekującego satysfakcjonującego 

zwrotu – ponad pozostałych interesariuszy jednostki.  

Konsekwencją omawianego ukierunkowania sprawozdania zintegrowanego stało się 

zerwanie z ideą „jednego, pojedynczego raportu”, spełniającego oczekiwania wszystkich 

zainteresowanych stron. Koncepcja raportu zintegrowanego wyraźnie odeszła od idei 

zmodyfikowanego raportu o zrównoważonym rozwoju, z którym w początkowym etapie 

swojego rozwoju mogła być identyfikowana. Potwierdzeniem tej tezy jest zestawienie 

kluczowych cech czterech głównych modeli raportowania korporacyjnego, przygoto-

wane dla potrzeb wytycznych IIRC i przedstawione w tabeli poniżej. Warto podkreślić, 

że literalne uwzględnienie dostarczycieli kapitału w ramach realizowanego przez daną 

sprawozdawczość celu występuje wyłącznie w przypadku raportu zintegrowanego. 

 

Tabela 1. Porównanie cech głównych modeli  

raportowania na temat działalności podmiotu 
 

 Sprawozdawczość finansowa   

 
Sprawozdania  

finansowe 

Raport  

narracyjny* 

Raportowanie 

zrównoważonego 

rozwoju 

Raport  

zintegrowany 

Cel  Przekazuje informa-

cje na temat sytuacji 

finansowej, wyni-

ków i przepływów 

pieniężnych w kon-

kretnym okresie 

sprawozdawczym 

Zapewnia kontekst 

dla sprawozdań fi-

nansowych i infor-

macji przyszłościo-

wych z punktu wi-

dzenia zarządu jed-

nostki 

Komunikuje sposo-

by szerszego oddzia-

ływania środowi-

skowego i społecz-

nego jednostki oraz 

jej strategie i cele  

w tym zakresie 

Wyjaśnia dostaw-

com kapitału spo-

sób kreowania war-

tości w czasie 

Docelowi 

odbiorcy 

Aktualni i przyszli 

inwestorzy, po-

życzkodawcy i inni 

wierzyciele 

Aktualni i przyszli 

inwestorzy, pożycz-

kodawcy i inni wie-

rzyciele 

Inwestorzy (w sytu-

acji, gdy uwzględ-

niono dane dotyczą-

ce zrównoważonego 

rozwoju w komuni-

kacie skoncentro-

wanym na inwesto-

rze) lub wiele zain-

teresowanych stron 

Dostawcy kapitału 

finansowego. Inni 

odbiorcy zaintere-

sowani zdolnością 

organizacji do two-

rzenia wartości 

również będą mo-

gli skorzystać z ra-

portu 
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 Sprawozdawczość finansowa   

 
Sprawozdania  

finansowe 

Raport  

narracyjny* 

Raportowanie 

zrównoważonego 

rozwoju 

Raport  

zintegrowany 

(w sytuacji przygo-

towywania oddziel-

nego raportu o zrów-

noważonym roz-

woju) 

Zakres  Informacje dotyczą-

ce: 

− uznanych akty-

wów, 

− zobowiązań, 

− kapitałów, 

− przychodów, 

− kosztów, 

− zmian w kapita-

łach, 

− przepływów pie-

niężnych. 

Ekspozycja na ry-

zyko, 

− strategie zarzą-

dzania ryzykiem 

i skuteczność ich 

realizacji, 

− wpływ czynni-

ków wykraczają-

cych poza spra-

wozdanie finan-

sowe na działal-

ność operacyjną  

i wyniki finan-

sowe. 

Znaczące skutki w 

następujących ob-

szarach działalno-

ści: 

− ekonomiczny, 

− środowiskowy, 

− społeczny, w tym 

praktyki w zakre-

sie pracy, prawa 

człowieka i szer-

sze wpływy spo-

łeczne, 

− ład korporacyjny. 

Wyznaczone ele-

menty treści: 

− struktura organi-

zacyjna i warun-

ki zewnętrzne, 

− ład korporacyjny, 

− model biznesowy, 

− szanse i ryzyka, 

− strategia i aloka-

cja zasobów, 

− dokonania (wy-

niki), 

− perspektywy 

(prognozy na 

przyszłość), 

− podstawy spo-

rządzenia i pre-

zentacji. 
 

* W zależności od stosowanego w różnych krajach nazewnictwa będzie to: Directors’ Report, Management 

Commentary, Management’s Discussion and Analysis lub Operating and Financial Review. 
 

Źródło: IFAC, Materiality in <IR>. Guidance for the preparation of integrated reports (2015, s. 13). 

 

Zdaniem niektórych badaczy przedstawione zmiany w koncepcji sprawozdawczo-

ści zintegrowanej skłaniają do ogłoszenia klęski w realizacji misji, jaką na początku 

działalności przyjęła na siebie IIRC. Taką opinię w swoim krytycznym artykule wyra-

ził J. Flower (2015), a publikacja ta stała się jedną z najczęściej cytowanych na temat 

sprawozdawczości zintegrowanej (Dumay i in., 2016). Spotkała się też z szeroką pole-

miką, m.in. ze strony C.A. Adams, członka GRI Stakeholder Council oraz byłego współ-

pracownika IIRC Technical Collaboration Group. Jak podkreślała Adams (2015): „Cho-

ciaż GRI, formułując od 1999 roku wytyczne sprawozdawczości zrównoważonego roz-

woju, uczyniła pewien postęp w zakresie zachęcania przedsiębiorstw do historycznego 

pomiaru wpływu na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, nie zdołała przekonać 

inwestorów i przedsiębiorstw do rozważenia płynącej z tych działań wartości dla 
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wszystkich interesariuszy. Co więcej, siedemnaście lat od utworzenia GRI, uwzględ-

nianie aspektów zrównoważonego rozwoju w głównym nurcie podejmowania decyzji, 

w sprawozdawczości i w zarządzaniu wynikami przedsiębiorstw jest niewątpliwie 

ograniczone, a w najlepszym wypadku powolne i niepełne”. Cytowana autorka podzie-

liła pogląd wielu osób, iż raportowanie zintegrowane ma szansę pomóc w przełamaniu 

tego trendu. Podobne zdanie wyrażono również w odpowiedzi na Consultation Draft, 

przesłanej przez agendę UN Global Compact: „Raportowanie zintegrowane ma poten-

cjał połączenia ujawnień finansowych z kwestiami zrównoważonego rozwoju w taki 

sposób, by uczynić je bardziej istotnymi dla szerszego kręgu odbiorców. […] Większy 

poziom integracji praktyk raportowania zachęca i wspiera do integracji zagadnień 

zrównoważonego rozwoju w planowaniu strategicznym, podejmowaniu decyzji i pro-

wadzeniu działalności” (UN Global Compact, 2013).  

 

 

4. Działania IIRC na rzecz popularyzacji  

postawy świadomego inwestora 
 

Niewątpliwy sukces, jaki odniosła IIRC na polu mobilizacji wielu różnych osób i orga-

nizacji zainteresowanych koncepcją sprawozdania zintegrowanego, wyrażony w formie 

214 odpowiedzi na dokument dyskusyjny przesłanych z ponad 30 krajów, który osta-

tecznie przełożył się na sformułowanie Założeń Koncepcyjnych <IR>, musiał zostać 

oparty na trwałej bazie, zapewniającej stabilność istnienia Rady w dłuższym terminie 

w przyszłości. Zdaniem autorki, bazą tą stało się środowisko inwestorów instytucjonalnych 

jako głównych użytkowników raportu zintegrowanego. Jeszcze w trakcie dyskusji nad 

dokumentem Towards Integrated Reporting KPMG wskazywało, że „odpowiedź [na 

koncepcję <IR> – przyp. aut.] ze strony przedsiębiorstw może być bierna, chyba, że 

powstanie wyraźne zapotrzebowanie na sprawozdawczość zintegrowaną ze strony 

inwestorów”. Z tego względu kluczowym działaniem dla przyszłości IIRC powinna 

być współpraca ze środowiskiem kapitałodawców i aktywne uczestnictwo tej grupy 

w przygotowywaniu szczegółowych zapisów Założeń Koncepcyjnych (KPMG, 2011), 

jak również zaangażowanie jak największej liczby regulatorów papierów wartościo-

wych i rynków kapitałowych (Deloitte, 2011).  

W niedługim czasie znaczna część aktywności członków Rady skupiła się zatem 

na popularyzacji sprawozdawczości zintegrowanej w kręgu kapitałodawców – już 

w 2012 roku utworzono sieć wsparcia <IR> Investor Network, zrzeszającą 36 inwe-

storów instytucjonalnych z 12 krajów, w tym podmioty takie jak: Goldman Sachs UK, 

Rockefeller Financial, London Pensions Fund Authority czy Norges Bank Investment 

Management (IIRC, 2014a). Po zakończeniu prac koncepcyjnych, w 2015 roku, wy-

dano dwie publikacje na temat korzyści z raportowania zintegrowanego dla inwestorów, 

a w 2017 roku rozpoczęto kolejną inicjatywę skierowaną do inwestorów instytucjonal-

nych. Jest to publiczna deklaracja wsparcia dla idei <IR> w formie listu otwartego, 
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publikowanego na stronie IIRC. Dotychczas oświadczenie to podpisało 17 podmiotów 

inwestycyjnych (IIRC, 2017).  

Wszystkie przedstawione powyżej działania Rady zmierzają do propagowania po-

stawy świadomego inwestora – dawcy kapitału, zainteresowanego długoterminowym 

wzrostem wartości podmiotów, który poprzez swoje inwestycje wspiera szersze inte-

resy społeczne w zakresie kształtowania zrównoważonych gospodarek. Jak wskazuje 

zapis z dokumentu Background Paper. Materiality oczekuje się, że interesy tak zdefi-

niowanego głównego użytkownika (długoterminowego inwestora) będą prawdopodob-

nie zgodne z interesem publicznym (IIRC, AICPA, 2013). Taka, założona przez IIRC 

postawa dawcy kapitału i jego oczekiwany stosunek do prezentacji wartości w spra-

wozdaniu zintegrowanym, zyskały już w literaturze miano „oświeconego inwestora” 

(enlightened investor) (Humphrey i in., 2014). 

Obserwując wyniki badań ankietowych prowadzonych przez EY w grupie 200 in-

westorów instytucjonalnych z całego świata można odnieść wrażenie, że podejmowane 

przez IIRC działania promujące ideę raportu zintegrowanego przyniosły spodziewane 

efekty. Odnotowano znaczny wzrost popularności sprawozdań tego typu: w 2015 roku 

aż 70,9% respondentów uznało raport za zasadniczy lub istotny przy podejmowaniu 

swoich decyzji inwestycyjnych w porównaniu z 61% w 2014 roku. Został on tym sa-

mym uznany za znacznie bardziej przydatny niż tradycyjne raporty społecznej odpo-

wiedzialności i zrównoważonego rozwoju, na które wskazało 59,1% ankietowanych 

(34,8% w 2014 r.) (EY, 2015).  

Jednak wyniki badań prowadzonych przez inne instytucje nie są aż tak jedno-

znaczne w ocenie użyteczności sprawozdawczości niefinansowej dla środowiska inwe-

storów – ich rezultaty są niezwykle zróżnicowane, a często wręcz sobie przeczą. O ile 

w przywołanym powyżej badaniu EY uznaje, że inwestorzy instytucjonalni są „entu-

zjastycznie nastawieni” do idei <IR>, a raporty CSR i zrównoważonego rozwoju rów-

nież odgrywają znaczącą rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, o tyle np. 

według badania World Federation of Exchanges tylko ok. 20% inwestorów zaintereso-

wanych jest szerszą informacją i edukacją w zakresie sprawozdawczości ESG, 18% 

oczekuje rozwoju indeksów ESG ze strony giełd, a 19% wyraża zainteresowanie zaan-

gażowaniem notowanych spółek w kwestie społecznej odpowiedzialności (WFE, 2016). 

Podobne wnioski wynikały z wcześniejszego badania UN Global Compact i Accenture, 

przeprowadzonego w 2013 roku. O ile z ponad tysiąca ankietowanych prezesów naj-

większych światowych spółek aż 93% zadeklarowało, że zrównoważony rozwój bę-

dzie „ważny” lub „bardzo ważny” dla przyszłego sukcesu ich firm (odpowiednio 45% 

i 48% odpowiedzi), a jedynie 1% respondentów uważało ten czynnik za „nieważny”, 

to na pytanie o motywację takich działań wskazywali oni głownie reputację, markę 

i zaufanie (69%) oraz potencjał wzrostu przychodów lub redukcji kosztów (49%). Z ko-

lei na presję ze strony udziałowców i akcjonariuszy wskazało jedynie 12% ankietowa-

nych (ostatnie miejsce w klasyfikacji źródeł odpowiedzialnych działań), co oznacza, że 

środowisko dostawców kapitału nie było szczególnie zainteresowane aktywnością 
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skierowaną na zrównoważony rozwój (Accenture, UNGC, 2013). W przypadku Polski 

badania nad preferencjami inwestorów w zakresie przekazywanych przez spółki infor-

macji wskazują, że zainteresowanie danymi na temat odpowiedzialności społecznej czy 

zrównoważonego rozwoju jest marginalne. Z drugiej strony inwestorzy i analitycy 

oczekują lepszych informacji na temat działalności podmiotu, strategii, prognoz i przy-

szłych trendów (Dziawgo, 2011), co stanowi istotę sprawozdawczości zintegrowanej. 

Można zatem wnioskować, że ewentualny sukces <IR> będzie się opierał właśnie na 

ujęciu tych kwestii, a nie wyłącznie na idei społecznej odpowiedzialności czy zrówno-

ważonego rozwoju. 

Innym polem dla szeroko zakrojonych działań IIRC na rzecz popularyzacji idei 

<IR> stały się rynki kapitałowe. W ankiecie przeprowadzonej przez Światową Federa-

cję Giełd – WFE (World Federation of Exchanges) wśród swoich członków, blisko 

70% respondentów stwierdziło, że zintegrowane raportowanie było aktywnie promo-

wane na ich rynku (przez giełdę/regulatora rynku lub zewnętrznie). Zdaniem WFE ta-

kie działania, mimo relatywnej nowości tematyki, mogą wpłynąć na wzrost wykorzy-

stania Założeń Koncepcyjnych <IR> jako ram sprawozdawczych dla raportów spółek 

publicznych (WFE, 2016). Już teraz sprawozdania zintegrowane – obok przedsię-

biorstw – sporządzają również giełdy: 

− w Johannesburgu – pierwszy raport opublikowano za 2011 rok; 

− w Singapurze – pierwszy raport opublikowano za 2015 rok;  

− w Japonii (giełdy w Tokio i w Osace) – pierwszy raport również za 2015 rok. 
 

Dla równowagi należy jednak zaznaczyć, że w najnowszym badaniu rynków gieł-

dowych WEF presja ze strony inwestorów – podobnie jak w przypadku przedsię-

biorstw – była najrzadziej wskazywaną przyczyną zaangażowania w zrównoważony 

rozwój, z kolei niewystarczający popyt z ich strony był najczęściej wyrażaną obawą 

(WFE, 2017). 

 

 

5. Ukierunkowanie na inwestora jako element  

integracji podejść rachunkowości finansowej i zarządczej 
 

Analizując ewolucję podejścia IIRC do kwestii głównego użytkowniku raportu nie spo-

sób nie dostrzec, że zogniskowanie uwagi na inwestorze doprowadziło do całkowitej 

zgodności tego aspektu Założeń <IR> z Założeniami Koncepcyjnymi MSSF autorstwa 

IASB i FASB. Celem sprawozdań finansowych ogólnego przeznaczenia jest dostar-

czenie informacji finansowych na temat jednostki gospodarczej, które są przydatne 

obecnym i potencjalnym inwestorom, kredytodawcom i innym wierzycielom w podję-

ciu decyzji o zapewnieniu podmiotowi środków. Decyzje te dotyczą kupna, sprzedaży 

lub posiadania instrumentów kapitałowych i dłużnych oraz udzielania i rozliczania po-

życzek oraz innych form kredytu (OB2). Sprawozdanie finansowe nie dostarcza jednak 
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wszystkich informacji, których użytkownicy potrzebują, dlatego powinni oni brać pod 

uwagę również inne informacje, dotyczące np. ogólnych warunków ekonomicznych, 

sytuacji politycznej, perspektyw branży oraz danej jednostki (OB6) (FASB, 2010).  

A zatem, z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej, głównym użytkownikiem 

informacji są różnorodni dawcy kapitału. Identyczne podejście znajdujemy w Założeniach 

Koncepcyjnych <IR>, gdzie za głównych użytkowników sprawozdania uważa się 

obecnych i potencjalnych posiadaczy instrumentów kapitałowych i dłużnych, jak rów-

nież pozostałych dostarczycieli kapitału finansowego, w tym kredytodawców i innych 

wierzycieli. Założenia <IR> wskazują, że grupa ta obejmuje zarówno ostatecznych be-

neficjentów inwestycji, jak i właścicieli zbiorowego majątku oraz zarządzających ak-

tywami i funduszami (IIRC, 2013c). Co prawda raport ma przynosić korzyści także 

innym interesariuszom, jednakże za pierwszy i podstawowy cel sprawozdawczości zin-

tegrowanej uznano poprawę jakości informacji dostępnych dla dostawców kapitału fi-

nansowego w celu umożliwienia bardziej wydajnej i produktywnej alokacji kapitału 

(1C, p. 1.7–1.8).  

Założenia koncepcyjne autorstwa IASB i FASB podkreślają, że sprawozdanie fi-

nansowe ma zapewnić dostarczenie informacji pomocnych przy oszacowaniu wartości 

jednostki sprawozdawczej, jednak jego formalnym celem nie jest ukazanie wartości 

podmiotu (OB7). Taki cel przyświeca natomiast raportowi zintegrowanemu, który ma 

za zadanie wyjaśnić dawcom kapitału, według istotnych informacji finansowych i nie-

finansowych, w jaki sposób z biegiem czasu dana jednostka tworzy wartość. Oznacza 

to, że sprawozdanie zintegrowane rozszerza pojemność informacyjną sprawozdania fi-

nansowego, uzupełniając je o informacje niefinansowe, a następnie kierując całą uwagę 

odbiorcy na prezentację mechanizmu tworzenia wartości. Co więcej, idea tworzenia 

wartości przyjęta przez IIRC wydaje się pozostawać w zgodzie z ogólnym kierunkiem 

zmian regulacji MSSF w zakresie wyceny, czyli przejściem od wyceny według kosztu 

historycznego (podejście transakcyjne) do wyceny opartej na wartości godziwej (po-

dejście wartości). Zdaniem autorki, istnieje wyraźna koncepcyjna spójność tych dwóch 

obszarów sprawozdawczości. 

Patrząc od strony rachunkowości zarządczej zasadne wydaje się z kolei odwołanie 

do wydanego w grudniu 2015 roku przez AICPA i CIMA wspólnego dokumentu Glo-

bal Management Accounting Principles (GMAP), stanowiącego pierwszą próbę stwo-

rzenia ram koncepcyjnych równoważnych z ramami FASB/IASB. Definiuje on ra-

chunkowość zarządczą jako pozyskiwanie, analizę, komunikowanie i wykorzystanie 

istotnych decyzyjnie informacji finansowych i niefinansowych na rzecz generowania 

i utrzymywania trwałej wartości dla organizacji. Wzrost tej zrównoważonej wartości 

ma na celu zaspokojenie potrzeb wielu różnych interesariuszy wewnętrznych i ze-

wnętrznych (AICPA, CIMA, 2015), jest zatem zgodny z koncepcją stakeholders value. 

Należy jednak podkreślić, że również w rachunkowości zarządczej już od dawna za główny 

cel przedsiębiorstwa uznaje się maksymalizowanie wartości tożsamej z bogactwem 

właścicieli, co wynika ze związków zachodzących pomiędzy podmiotami skupionymi 



138                                                                                                                Katarzyna Kobiela-Pionnier 
 

 

wokół przedsiębiorstwa w pewnym łańcuchu zależności i oddziaływań. Jego pierw-

szym ogniwem jest satysfakcja klientów, którzy zwiększają sprzedaż przedsiębiorstwa. 

Przyczyniając się w ten sposób do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, wpływają na 

zadowolenie właścicieli, dostawców, państwa oraz dalszego otoczenia. Zadowoleni 

właściciele, dążąc do wzrostu bogactwa, inwestują w pracowników, poprawiając jego 

satysfakcję i poziom lojalności. Końcowym ogniwem łańcucha są lepsze produkty, 

zwiększające zadowolenie klientów. W efekcie przedsiębiorstwa dostarczają wartości 

akcjonariuszom tylko wtedy, gdy dostarczają wartości innym interesariuszom (Nita, 

2008). W ten sposób ujawnia się silny związek między tworzeniem wartości dla inte-

resariuszy, a tworzeniem wartości dla właścicieli, przy czym to jednak inwestorzy de-

cydują o zaangażowaniu kapitału w działalność generującą wartość, na co zwraca 

uwagę cytowany wcześniej dokument Basis for Conclusions.  

 Jak wynika z prowadzonych rozważań, analiza celów raportowania, sformułowa-

nych w wytycznych dotyczących rachunkowości finansowej, zarządczej oraz spra-

wozdawczości zintegrowanej, prowadzi do wniosku, iż ze strony regulatorów10 (FASB, 

IASB, IIRC, AICPA, CIMA) maksymalizacja wartości ekonomicznej została zgodnie 

uznana za cel zarówno z perspektywy dawców kapitału, zainteresowanych zyskami 

i przyszłymi przepływami pieniężnymi oraz oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji, jak 

i z perspektywy samego przedsiębiorstwa (kadry zarządzającej), skupionego na osią-

gnięciu satysfakcjonujących zysków i przepływów pieniężnych w kontekście kosztu 

pozyskania kapitału i oczekiwanej stopy zwrotu z kapitału. Absolutnemu prymatowi 

wartości ekonomicznej podporządkowane zostały przede wszystkim wytyczne spra-

wozdawczości zintegrowanej, w czym jednak aktywnie wspierać je mają wytyczne ra-

chunkowości zarządczej, która „ułatwia myślenie zintegrowane, dzięki czemu możliwe 

jest uwzględnienie całego szeregu istotnych decyzyjnie informacji” (AICPA, CIMA, 

2015). Natomiast w odniesieniu do ram koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej 

należy stwierdzić, że choć – jak wspomniano wyżej – jej literalnym celem nie jest uka-

zanie wartości ekonomicznej jednostki sprawozdawczej, to jednak faktyczne stosowa-

nie się jednostek do zapisów MSSF w zakresie prezentacji i wyceny prowadzi do coraz 

wyraźniejszego odzwierciedlenia wartości rynkowej (ekonomicznej, godziwej) w spra-

wozdaniu. Opisany proces, przedstawiony na rysunku 1, stanowi – zdaniem autorki – 

przejaw zbieżności podsystemów rachunkowości finansowej i zarządczej na poziomie 

teoretycznym, w którym sprawozdanie zintegrowane ukierunkowane na inwestora 

staje się narzędziem prezentacji wartości ekonomicznej podmiotu gospodarczego. 

 

 

                                                      
10 Użyte w tym miejscu pojęcie „regulatora” odnosi się do instytucji tworzącej wytyczne/ramy/stan-

dardy bez względu na fakt, czy są one przyjmowane przez podmioty obligatoryjnie, czy też dobrowolnie.  
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Rysunek 1. Sprawozdanie zintegrowane jako efekt zbieżności  

podejść koncepcyjnych rachunkowości finansowej i zarządczej  

przez pryzmat ich nadrzędnych celów 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

6. Sprawozdanie zintegrowane – nowy paradygmat  

sprawozdawczości korporacyjnej? 
 

Warto na koniec zadać pytanie, czy sprawozdanie zintegrowane stanie się nowym pa-

radygmatem sprawozdawczości korporacyjnej? Środowisko badaczy rachunkowości 

dostrzega już nieuchronność nadchodzących zmian: przykładowo M. Kwiecień (2016) 

określiła sprawozdawczość zintegrowaną jako „innowację paradygmatu rachunkowo-

ści”. Należy także wspomnieć, że już w 2010 roku R.G. Eccles i M.P. Krzus zapropo-

nowali zmianę paradygmatu z klasycznej, znanej nam sprawozdawczości korporacyj-

nej na sprawozdanie zintegrowane. Sugerowali oni jednocześnie zmianę paradygmatu 

Rachunkowość zarządcza – wytyczne AICPA/CIMA 

Rachunkowość finansowa – założenia koncepcyjne FASB/IASB 

 

Cel przedsiębiorstwa (zarządu) 
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• Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji 
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ekonomicznej przedsiębiorstwa 
Sprawozdanie zintegrowane  

sporządzone według założeń IIRC 
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w sposobie opracowywania standardów w zakresie wyceny, sprawozdawczości i nad-

zoru korporacyjnego. Postulowali szybką konwergencję standardów dotyczących in-

formacji finansowej ze standardami w zakresie informacji niefinansowej, znacznie 

szybszą niż np. konwergencja między standardami FASB i IASB.  

Obserwując zmiany, które zaszły w ciągu zaledwie kilku lat od tamtego momentu, 

należy stwierdzić, że ich postulaty w znacznej mierze zostały zrealizowane. W celu 

realizacji swoich działań IIRC przyjęła „sieciowy” sposób funkcjonowania: członkami 

liczącej ok 80 osób Rady są przedstawiciele licznej rzeszy lokalnych i międzynarodo-

wych instytucji, obejmujących: regulatorów rynków, inwestorów, firmy, organy usta-

nawiające standardy, profesjonalne organizacje księgowych i instytucje pozarządowe 

(IIRC, 2015). Tak ukształtowana „globalna koalicja” podziela wspólne przekonanie, 

że komunikowanie na temat tworzenia wartości powinno być kolejnym etapem 

ewolucji sprawozdawczości przedsiębiorstw (IIRC, 2014b). Korzystając z instytu-

cjonalnego potencjału swoich członków, reprezentujących wiele różnych gremiów i or-

ganizacji, Rada zapewnia sobie szeroką legitymizację prowadzonych działań. Celowi 

temu służą również podpisywane porozumienia i memoranda, formalizujące warunki 

współpracy między instytucjami. Obecnie IIRC dysponuje umowami typu Memoran-

dum of Understanding podpisanymi z: IFAC, CDP i CDSB, GRI, GISR, Fundacją 

IFRS, SASB, UNCTAD, WICI oraz WBCSD.  

Jednocześnie warto podkreślić, że niemal wszystkie instytucje, wymienione w po-

przednim puncie rozważań, odpowiedzialne za formułowanie wytycznych rachunko-

wości finansowej i zarządczej, są bezpośrednio zaangażowane w działania IIRC po-

przez udział w Zarządzie (przewodniczący AICPA jest równocześnie prezesem za-

rządu IIRC) lub w samej Radzie (zasiadają w niej członkowie IASB, AICPA, CIMA)11. 

Można zatem oczekiwać silnego wsparcia tych organizacji dla raportowania o warto-

ści, publikowanego w formie sprawozdania zintegrowanego.  

Również ze strony przedsiębiorstw wyraźnie widać wzrastające zainteresowanie 

tym typem raportów. Według najnowszych danych AICPA i CIMA sprawozdanie zin-

tegrowane publikuje już ponad 1000 jednostek na świecie (Topazio, 2018). W Japonii 

liczba sprawozdań określonych przez raportujące podmioty jako „zintegrowane”12 

wzrosła z jednego w 2004 roku do 205 w 2015 roku (Corporate Value Reporting Lab, 

2016). Jak podkreśla IIRC, sprawozdawczość zintegrowana w Japonii, podobnie jak 

wcześniej w RPA, staje się obecnie sprawozdawczością głównego nurtu (mainstream 

reporting) (Progress, 2016). Taki kierunek rozwoju jest jak najbardziej zgodny z in-

tencjami Rady, której obecnym zasadniczym celem działania jest wprowadzenie spra-

wozdawczości zintegrowanej zgodnej ze sformułowanymi wytycznymi do powszechnej 

                                                      
11 Dokładne informacje na temat struktury IIRC dostępne są pod adresem http://integratedrepor-

ting.org/the-iirc-2/structure-of-the-iirc/. 
12 Samo określenie raportu mianem „zintegrowanego” przez sprawozdający podmiot nie oznacza jesz-

cze, że przy jego sporządzaniu kierowano się Założeniami Koncepcyjnymi <IR>. W par. 1G, p. 1.20 wy-

tyczne IIRC wymagają, by raport zawierał opinię lub wniosek osób nadzorujących proces raportowania, 

dotyczący zgodności sprawozdania z Założeniami.  

http://integratedreporting.org/the-iirc-2/structure-of-the-iirc/
http://integratedreporting.org/the-iirc-2/structure-of-the-iirc/
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praktyki raportowania korporacyjnego (tzw. mainstreamu) do końca bieżącej dekady 

(IIRC, 2014b). Jest to o tyle interesujące, że w jednym spośród wielu innych znaczeń 

paradygmat niemalże pokrywa się z definicją głównego nurtu (mainstreamu). Można 

wręcz powiedzieć, że aby określony dorobek naukowy mógł zasłużyć na miano para-

dygmatu – w myśl definicji T.S. Kuhna – musi należeć do głównego nurtu danej nauki 

(Kuhn, 2010). To, co jest mainstreamowe, określa się na dany moment. Wejście do 

głównego nurtu jest warunkiem sine qua non funkcjonowania paradygmatu (Czer-

wonka i in., 2014).  

Zatem, o ile obecnie trudno jeszcze mówić o definitywnej zmianie paradygmatu 

w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorstw na sprawozdawczość zintegrowaną, o tyle 

wydaje się, że wraz z wieloma działaniami IIRC na rzecz rozpowszechnienia idei ra-

portowania zintegrowanego, na naszych oczach następuje proces, który w nieodległej 

przyszłości doprowadzić może do całkowitej zmiany powszechnego zespołu przekonań na 

temat prezentacji i wyceny finansowych i niefinansowych elementów sprawozdawczo-

ści korporacyjnej. Jednak, zdaniem autorki, zmiana tego paradygmatu wcale nie będzie 

wywodzić się bezpośrednio z haseł odpowiedzialności społecznej czy zrównoważo-

nego rozwoju, ponieważ w takim wypadku mogłaby nie uzyskać poparcia potężnych 

inwestorów instytucjonalnych z całego świata. To właśnie wysunięcie inwestora na po-

zycję głównego odbiorcy informacji zawartych w sprawozdaniu zintegrowanym 

otwiera Radzie ogromne pole do współdziałania z całym środowiskiem dawców kapi-

tału, a nie tylko z jego częścią, obejmującą podmioty szczególnie zainteresowane od-

powiedzialnymi inwestycjami. W ten sposób IIRC ma możliwość dokonania tego, 

czego – jak wskazywała cytowana wcześniej Adams – nie udało się dokonać ani GRI, 

ani innym instytucjom skupionym wokół „czystych” idei zrównoważonego rozwoju i 

społecznej odpowiedzialności.  

 

 

Podsumowanie 
 

Sprawozdanie zintegrowane stanowi najnowszy trend rozwoju sprawozdawczości kor-

poracyjnej. Pierwsze raporty pojawiły się kilkanaście lat temu jako przejaw spontanicznej 

praktyki spółek, dążących do przekazywania odbiorcom szerszej i bardziej wartościo-

wej informacji, uwzględniającej elementy zrównoważonego rozwoju i CSR. Obecnie 

ten typ raportowania budzi coraz większe zainteresowanie, a w niektórych krajach, jak 

RPA czy Japonia, staje się nawet wiodącym typem sprawozdawczości dużych spółek.  

Mimo wspólnych źródeł sprawozdanie zintegrowane nie jest tożsame z raportem 

społecznej odpowiedzialności czy raportem o zrównoważonym rozwoju. W przeci-

wieństwie do tamtych komunikatów, dedykowanych szerokiemu gronu użytkowników 

w celu ukazania wpływów i wzajemnych powiązań w obszarach ekonomicznym, śro-

dowiskowym i społecznym, raport zintegrowany koncentruje się na przekazywaniu in-

westorom informacji o tworzeniu wartości. Korzyści dla innych interesariuszy, choć 

również wymienione w Założeniach <IR>, przesunięto jednak na dalszy plan. Wnikliwa 
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analiza publikowanych przez dokumentów IIRC z lat 2011–2013 ukazuje sposób, 

w jaki zachodził ten proces, oraz pozwala wskazać jego przyczynę, którą – zdaniem 

autorki – jest dążenie Rady do zapewnienia legitymizacji swoich działań i poparcia idei 

<IR> jako docelowego modelu raportowania. Jedynie obecna forma wytycznych po-

zwala zrealizować ten cel, ponieważ: 

1) skupia się na raportowaniu takich elementów działalności, które uważa się za naji-

stotniejsze przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych: strategii, modelu biznesu, 

szansach i ryzykach, dokonaniach i prognozach13. Elementy te stanowią przedmiot 

zainteresowania wszystkich inwestorów, nie tylko tych, którzy czują się blisko 

związani z ideą „odpowiedzialnego inwestowania”; 

2) jest zgodna z koncepcją Value Based Management (VBM), która – podobnie jak 

<IR> – uwzględniając prymat inwestora, bierze pod uwagę także pozostałych inte-

resariuszy. Uważa się, że kreowana przez spółkę wartość dla akcjonariuszy jest naj-

lepszym ze znanych mierników oceny jej działalności, umożliwiając porównanie 

wielkich, średnich i małych spółek w globalnej gospodarce (Szablewski, 2005); 

3) wywodząc się mimo wszystko z praktyk odpowiedzialności społecznej wnosi moż-

liwość ujęcia tego elementu w raportowaniu dokonań biznesowych, szczególnie 

wtedy, gdy jednostka uzna, że jest on istotny dla głównego użytkownika oraz dla 

procesu budowania przez nią wartości w długim terminie. 
 

W efekcie <IR> wydaje się być koncepcją, godzącą zasadniczo sprzeczne interesy 

wielu różnych grup i oferującą „coś dla każdego”. Użytkownikom zainteresowanym 

kategoriami ściśle ekonomicznymi (np. inwestorom, analitykom i rynkom) oferuje per-

spektywę lepszej oceny tworzenia wartości przez raportujące podmioty, z kolei odbior-

com zainteresowanym szerszymi kategoriami pozaekonomicznymi – uwzględnienie 

kwestii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. 

W wymiarze teoretycznym Założenia <IR>, ukierunkowane na dawcę kapitału i opis 

mechanizmu tworzenia wartości, integrują wytyczne rachunkowości finansowej (w for-

mie Założeń Koncepcyjnych IASB/FASB) i zarządczej (w formie Globalnych Zasad 

Rachunkowości Zarządczej AICPA-CIMA). W związku z tym należy oczekiwać, że 

w ciągu kilku następnych lat sprawozdawczość zintegrowana oparta na zasadach IIRC, 

z szerokim poparciem wpływowych aktorów transnarodowych – w tym środowiska 

globalnych dawców kapitału – wejdzie na stałe do codziennej rzeczywistości rynków 

finansowych i stanie się docelowym modelem sprawozdawczości spółek publicznych.  
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