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1. Wstęp

Kontynuowanie stosowania dawnych, sprawdzonych rozwiązań może być cnotą w przypadku 
produkcji wina, wykonywania muzyki klasycznej lub też ochrony praw człowieka jako myśli 
politycznej. Jednak w przypadku sprawozdawczości finansowej zachowanie status quo jest 
pewnym przepisem na katastrofę. 

Gerhard Mueller (1998)1

We współcześnie dynamicznie zmieniającym się świecie niezwykle istotną 
rolę odgrywa proces doskonalenia sprawozdawczości finansowej, będącej 
końcowym a jednocześnie najważniejszym elementem systemu rachunkowości 
przedsiębiorstw. Ze względu na zidentyfikowanie luki informacyjnej pomiędzy 
zasobem informacji dostarczanych w raportach finansowych a oczekiwaniami 
ich odbiorców, wypracowane zostały nowe, niezwykle interesujące rozwią-
zania. Jednym z nich jest idea sprawozdawczości narracyjnej, której grono 
zwolenników w zasięgu globalnym nieustannie się powiększa.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty oraz dylematów 
związanych z koncepcją sprawozdawczości narracyjnej. Tak sformułowany 
cel wymaga przyjęcia adekwatnej metody badawczej, jaką w tym przypadku 
jest krytyczna analiza opisowa. 

Punktem wyjścia podjętych rozważań jest przybliżenie istoty rachun-
kowości oraz sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. Dalej uwagę 
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1 G. Mueller, The Evolving (New) Model of Business Reporting, [in:] Börsig/Coenenberg: 
Controlling und Rechnungswesen im internationalen Wettbewerb, Stuttgart 1998.
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skupiono na czynnikach determinujących ich współczesny kształt. Kolejna 
część opracowania została poświęcona istocie koncepcji sprawozdawczości 
narracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej zaawansowanej formy, jaką 
jest zintegrowana sprawozdawczość przedsiębiorstw. W ostatniej części arty-
kułu uwypuklono zalety i krytykę omawianej koncepcji oraz przedstawiono 
wynikające z tej analizy wnioski.

2. Istota rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej

Rachunkowość jest zjawiskiem niezwykle złożonym już na poziomie samej 
definicji. Zarówno w polskiej, jak i zagranicznej literaturze fachowej brak jest 
spójnego i jednolitego pojmowania rachunkowości. Formułowane są różne 
określenia – od bardzo wąskich do szerokich i ogólnych. Każde z nich pod 
innym kątem uwzględnia aktualny stan rozwoju społeczno-gospodarczego, 
cele, podmiot, zakres oraz funkcje rachunkowości. Zdaniem A. Szychty „wy-
stępowanie w literaturze fachowej różnorodnych określeń istoty rachunkowości 
należy uznać za wyraz ewolucji i rozszerzania zakresu badań w ramach nauki 
rachunkowości, która współcześnie dysponuje już znacznym dorobkiem”2.

W najbardziej syntetyczny sposób istotę rachunkowości oddaje powszech-
nie stosowane w literaturze przedmiotu stwierdzenie, iż rachunkowość jest 
„językiem biznesu”3. Wielu badaczy tematu idzie o krok dalej, nazywając 
rachunkowość „międzynarodowym językiem biznesu”4, który umożliwia 
porozumiewanie się wszystkich uczestników życia gospodarczego, co jest 
możliwe przede wszystkim dzięki rozpowszechnieniu procesu harmonizacji 
i standaryzacji rachunkowości.

W tym kontekście warto przytoczyć również słowa A. Mytlewskiego, który 
stwierdza, że rachunkowość można określić mianem „swoistego prekursora, 
a często nawet i monopolisty w zakresie zasad zaopatrzenia informacyjnego 
i pozyskiwania informacji ekonomicznych w przedsiębiorstwach”5. To właśnie 

2 A. Szychta, Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierun-
ków rozwoju nauki rachunkowości, studium metodologiczne, Fund. Rozw. Rach. w Polsce, 
Warszawa 1996, s. 22. 

3 A. Kamela-Sowińska, Dokąd zmierza rachunkowość?, Forum rachunkowości 2007/3.
4 S.T. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 

1999, s. 33.
5 A. Mytlewski, Monitoring ekonomiczny przedsiębiorstw, Wyd. UG, Gdańsk 2007, s. 42.
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sprawia, iż forma oraz treść informacji komunikowanych otoczeniu poprzez 
sprawozdanie finansowe, które jest końcowym produktem rachunkowości, 
budzi obecnie tak wiele kontrowersji. W myśl Założeń Koncepcyjnych MSSF, 
celem sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia jest dostarczenie 
informacji finansowych na temat jednostki sprawozdawczej, które są użyteczne 
dla potencjalnych inwestorów, pożyczkodawców i innych wierzycieli przy 
podejmowaniu przez nich decyzji o dostarczeniu zasobów dla jednostki. De-
cyzje te dotyczą kupna, sprzedaży lub posiadania instrumentów kapitałowych 
i dłużnych oraz udzielania i spłaty pożyczek lub innych form kredytowania6. 

Należy w tym miejscu podkreślić, iż ze względu na swój cel, wysokiej 
jakości sprawozdawczość finansowa7 wykazuje ścisły związek z jakością 
nadzoru korporacyjnego8. Wynika to z funkcji ładu korporacyjnego jakimi są 
m.in. informowanie interesariuszy o sytuacji i perspektywach przedsiębiorstwa, 
zapewnienie systemu monitorowania oraz kontrolowania ryzyka9.

3. Ewolucja sprawozdawczości finansowej

Badacze tematu, a wśród nich: K.R. Popper, A.C. Littleton, A.K. Toynbee 
oraz J. Kmita, jednogłośnie stwierdzają, iż rachunkowość rozwija się w spo-
sób ewolucyjny, a jej rozwój zależy od aktualnych warunków środowiska 
społecznego. Zdaniem A.C. Littletona, wynikające z tych warunków potrzeby 
w zakresie zarządzania i podejmowania decyzji gospodarczych są główną siłą 

6 Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, [w:] Międzyna-
rodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013, International Financial Reporting 
Standards, SKwP, Warszawa 2014.

7 Pod pojęciem sprawozdawczości finansowej autorka rozumie część rachunkowości przedsię-
biorstw, której produktem końcowym są sprawozdania finansowe (J. Samelak, Zintegrowane 
sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wyd. Uniw. Ekon. 
w Poznaniu, Poznań 2013, s. 5).

8 Nadzór korporacyjny (inaczej: ład korporacyjny, ang. corporate governance) nie posiada 
jednoznacznej definicji. W najprostszym ujęciu pod tym pojęciem rozumie się reguły, 
według których korporacje są zarządzane i kontrolowane. Niezależnie od przyjętej defini-
cji, elementem łączącym różne koncepcje nadzoru jest dążenie do zapewnienia wysokiej 
efektywności gospodarowania korporacji (P. Urbanek, Nadzór korporacyjny w warunkach 
kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010, s. 15).

9 M. Kwiecień, Ład korporacyjny a sprawozdawczość finansowa, [w:] Nadzór korporacyjny 
a przedsiębiorstwo, Prace i Materiały Wydz. Zarządz. UG, Wyd. UG, Sopot 2009, s. 224.
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motywacyjną aktywności ludzkiej, zmierzającej w kierunku zaspokojenia tych 
potrzeb10. W związku z tym nieuniknionym procesem jest okresowe dosto-
sowywanie sprawozdawczości finansowej do zmian potrzeb użytkowników 
informacji generowanych przez rachunkowość.

Zdaniem autorki, do kluczowych czynników warunkujących kształt 
współczesnej oraz przyszłej rachunkowości należy zaliczyć: globalizację11, 
funkcjonowanie w systemie gospodarki opartej na wiedzy12, kryzys zaufania 
do rachunkowości oraz kryzys finansowy. Charakter wpływu wymienionych 
czynników na rachunkowość został zaprezentowany w tab. 1. 

TABELA 1: Czynniki wpływające na kształt współczesnej i przyszłej rachunkowości

Czynnik Wpływ na rachunkowość

Globalizacja

Zjawisko globalizacji nie tylko wymogło procesy standaryzacji oraz 
harmonizacji regulacji rachunkowości o zasięgu międzynarodowym, 
ale również przyczyniło się do reorientacji gospodarki, gdzie znacząco 
wzrosło znaczenie wartości intelektualnych oraz zagadnień społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Funkcjonowanie 
w systemie gospo-
darki opartej na 
wiedzy

Transformacja gospodarki z gospodarki industrialnej w gospodarkę 
opartą na wiedzy jest ściśle związana z procesem globalizacji. Efektem 
tego procesu jest przede wszystkim potrzeba szerszego uwzględnienia 
w sprawozdaniach finansowych informacji na temat zasobów niemate-
rialnych, które stały się głównym czynnikiem przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstw. Brak tych informacji przyczynia się do powstania istot-
nej luki informacyjnej, której istnienie wywołuje negatywne zjawiska 
w skali mikro i makro.

10 M. Kawa, Autodynamizm rachunkowości, Zesz. Teoret. Rady Nauk. 1994/28, s. 72–88.
11 Wyraźnymi, dystynktywnymi cechami współczesnej globalizacji są: a) gwałtowne kurczenie 

się świata, świat staje się globalną wioską; b) powstanie globalnego rynku finansowego; 
c) gwałtowny wzrost przepływów zagranicznych inwestycji bezpośrednich; d) zdominowanie 
gospodarki globalnej przez korporacje transnarodowe; e) większe rozproszenie geograficzne 
poszczególnych etapów w procesie wytwarzania – brak geograficznej ciągłości łańcucha 
wartości dodanej w skali globalnej; f) instytucjonalizowanie wielu sfer życia, w tym działal-
ności gospodarczej. Zob. Orłowska R., Żołądkiewicz K. (red.), Globalizacja i regionalizacja 
w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012, s. 20.

12 Gospodarka oparta na wiedzy, w odróżnieniu od materiałochłonnej gospodarki industrialnej, 
wykorzystuje potencjał wiedzy oraz informacji. W efekcie zyskują na znaczeniu zasoby 
niematerialne, zwłaszcza kapitał intelektualny, a w szczególności ludzki, wiedza oraz nowe 
technologie. W związku z tym, o szansach rozwoju przedsiębiorstwa w coraz większym 
stopniu będzie decydować potencjał intelektualny oraz wiedza związana z najnowszymi 
osiągnięciami współczesnej nauki. 
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Czynnik Wpływ na rachunkowość

Kryzys zaufania 
do rachunkowości

Początek XXI wieku przyniósł spadek zaufania do sprawozdań finan-
sowych i audytu, a mówiąc szerzej: spadek zaufania do rachunkowości. 
Ujawnienie incydentów fałszowania sprawozdań finansowych wyraźnie 
pokazało, iż rachunkowości, pomimo iż przyświeca jej szlachetny cel, 
nie można w pełni wierzyć, ponieważ jakość informacji przez nią gene-
rowanych jest zależna od intencji ludzi sporządzających dane finansowe. 

Kryzys finansowy

Rachunkowość z pewnością odegrała rolę w trwającym kryzysie go-
spodarczym, jednak do dzisiaj nie zostało przesądzone, czy można ją 
dołączyć do grona winowajców (m.in. ze względu na umożliwienie 
stosowania wyceny w wartości godziwej) czy też, z drugiej strony, 
można uznać ją jedynie za biernego odbiorcę zdarzeń mających miejsce 
na świecie w ostatnich latach. Faktem jest, iż kryzys finansowy stał się 
swoistym katalizatorem dyskusji obejmującej polityków, regulatorów, 
i innych interesariuszy, którzy zadali sobie pytanie, czy w sprawoz-
daniach finansowych były ujawniane wszelkie niezbędne, najlepszej 
jakości informacje o jednostkach gospodarczych, które mogły uchronić 
inwestorów przed podejmowaniem błędnych decyzji1.

Ź r ó d ł o: oprac. własne. 

Oddziaływanie na rachunkowość powyższych czynników w efekcie wywo-
łało potrzebę dokonania istotnych zmian w formie i zawartości informacyjnej 
sprawozdań finansowych. Było to związane przede wszystkim z istotnym 
wzrostem zapotrzebowania na informacje użytkowników tych sprawozdań.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż jedną z tendencji obserwowanych co 
najmniej od początku XXI wieku jest wyraźna orientacja sprawozdawczości 
finansowej na zaspokajanie potrzeb tylko jednej grupy odbiorców, a miano-
wicie inwestorów,13 którzy z kolei skupili swoją uwagę przede wszystkim na 
obserwowanej od dawna na rynkach kapitałowych różnicy pomiędzy wartością 
księgową i rynkową spółek. Za przyczynę tej rozbieżności podaje się fakt, iż 
rynkowa wycena przedsiębiorstw opiera się obecnie w coraz większym stopniu 
na aktywach niematerialnych, nieujmowanych w sprawozdaniu finansowym, 
a mianowicie: kapitale intelektualnym, reputacji, kompetencjach kierownic-
twa, przejrzystości realizowanej strategii, udziale w rynku, wartości marki, 

13 M. Gmytrasiewicz, Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa 2007, s. 111
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satysfakcji klientów i innych zasobach intelektualnych, które tworzą wartość 
dla właścicieli14.

Powyższe rozważania skłaniają do stwierdzenia, iż sprawozdawczość 
finansowa w dotychczas ugruntowanej formie (składająca się tradycyjnie 
z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zesta-
wienia zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej), nie spełnia 
oczekiwań jej odbiorców. Jednym z kierunków ewolucji sprawozdawczości 
przedsiębiorstw na świecie, mającej za zadanie uzupełnienie zidentyfikowanej 
przez użytkowników luki informacyjnej, jest jej rozbudowana forma określana 
w literaturze mianem sprawozdawczości narracyjnej.

4. Istota sprawozdawczości narracyjnej

W literaturze przedmiotu brak jest jednoznacznej definicji sprawozdaw-
czości narracyjnej (ang. narrative reporting), określanej często mianem ra-
portowania biznesowego. Zgodnie z definicją PWC jest ona pojmowania jako 
kompleksowy zestaw informacji, uzupełniający dane zawarte w sprawozdaniu 
finansowym, który ma za zadanie zapewnić jakościowo lepsze zrozumienie 
przez odbiorców: efektów działalności przedsiębiorstwa, jego pozycji na 
rynku, strategii, wydajności oraz perspektywy na przyszłość15. Innymi słowy: 
sprawozdawczość narracyjna obejmuje wszelkie informacje uzupełniające 
tradycyjne roczne sprawozdanie finansowe, które przedstawiane są w postaci 
opisowej, ale również ilościowej, finansowej i niefinansowej16.

J. Samelak zwraca uwagę, iż raport biznesowy stanowi tak naprawdę 
zbiór sprawozdań „zawierający zestaw informacji o charakterze finansowym 
i niefinansowym, niezbędny do zaprezentowania, zrozumienia kontekstu, 
zdiagnozowania i oceny efektów całokształtu działalności i zasobów przed-
siębiorstwa, a także bieżącej i przyszłej jego sytuacji finansowej i rynkowej”17. 

14 G.K. Świderska, Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji rapor-
towania, [w:] Rachunkowość wczoraj..., s. 321.

15 PWC, The Future reporting, http://www.amec.com/file.axd?pointerID=7373ca89966c499
1a7fc53bdebe1ad78; stan na dzień 08.01.2014 r.

16 Deloitte, Write to reason, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedKingdom/Local%20
Assets/Documents/UK_Audit_Writetoreason_06.pdf; stan na dzień 08.01.2014 r.

17 J. Samelak, Zintegrowane..., s. 118.
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Wśród najbardziej rozpowszechnionych w praktyce gospodarczej raportów 
dodatkowych do rocznego sprawozdania finansowego Samelak wyróżnił18:
1. sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa (ang. management commen-

tary), określane mianem „najbardziej interesującego elementu rocznego 
raportu biznesowego, który pozwala zarządzającym na przedstawianie 
wyjaśnień do opublikowanych informacji finansowych, w celu przedsta-
wienia celów i przyszłej strategii działania przedsiębiorstwa”19;

2. sprawozdanie z ryzyka gospodarczego w przedsiębiorstwie (ang. risk 
report), które stanowi jeden z elementów efektywnego procesu zintegro-
wanego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie20;

3. sprawozdanie z wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko 
naturalne (ang. environment report), które jest efektem wyraźnego wzro-
stu znaczenia i zainteresowania ochroną środowiska w skali regionalnej 
i globalnej;

4. sprawozdanie o kapitale intelektualnym przedsiębiorstwa (ang. intellectual 
capital report), celem którego jest przekazanie interesariuszom informacji 
o efektywnym zarządzaniu zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie;

5. sprawozdanie ze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. 
Corporate Social Responsibility Report), uwzględniające efekty działań 
przedsiębiorstwa w ramach koncepcji Społecznej Odpowiedzialności 
Przedsiębiorstw21.

18 Ibidem, s. 119–147.
19 Deloitte, It is not what you think it is. The importance of narrative reporting, https://www.

deloitte.com/assets/Dcom ebanon/Local%20Assets/Documents/ME%20PoV/ME%20
PoV%20issue%205/POV%205%20It’s%20not%20what%20you%20think%20it%20is.pdf; 
stan na dzień 08.01.2014 r.

20 Zintegrowane zarządzanie ryzykiem jest definiowane jako proces, w którym przedsiębior-
stwo szacuje, wykorzystuje, kontroluje, finansuje i raportuje wszystkie rodzaje ryzyka 
w celu osiągnięcia krótkoterminowego i długoterminowego wzrostu wartości dla właścicieli 
przedsiębiorstwa. (K. Jajuga, Enterprise Risk – Systematization and Implementation Issues, 
Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., 2007/455, s. 65–66).

21 Społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw definiuje się m.in. jako: „koncepcję, według 
której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają intere-
sy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy”. 
(M. Blanke, N. Gorynia-Pfeffe, CSR-Kompendium. Organizacje w Polsce i Niemczech 
oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialność biznesu przedsiębiorstw, 
2008, http://www.upj.de/fileadmin/user_upload/MAINdateien/Publikationen/upj_rkw_csr-
-kompendium2008.pdf; stan na dzień 08.01.2014 r.). Należy w tym miejscu podkreślić, iż 
jednym z głównych narzędzi Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw jest nadzór 
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Obecnie jednak na świecie nieustannie zyskuje na znaczeniu koncepcja 
zintegrowanej sprawozdawczości przedsiębiorstw, która ma na celu połączenie 
wszystkich sprawozdań sporządzanych przez przedsiębiorstwa w jeden spójny 
raport biznesowy. Idea ta jest stosunkowo młoda, o czym świadczy krótka 
historia odpowiedzialnych za nią instytucji. Pierwszym kamieniem milowym 
było powstanie w 2004 roku organizacji Rachunkowość dla Zrównoważonego 
Rozwoju (ang. Accounting for Sustainability – A4S) pod patronatem Karola, 
księcia Walii22. W chwili obecnej na rzecz idei sprawozdawczości zinte-
growanej działają m.in. takie organizacje jak: Integrated Reporting Commit-
tee of South Africa (IRC SA), Integrated Reporting Commitee (IRC), Special 
Commitee on Enhanced Business Reporting (EBR) – utworzony w styczniu 
2003 r. przez American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) oraz 
organizacja Global Reporting Initiative (GRI), która wraz z A4S powołała In-
terational Integrated Reporting Council – IIRC. Do organizacji propagujących 
ideę raportowania zintegrowanego należy zaliczyć również Unię Europejską. 

Zgodnie z definicją IIRC, zintegrowany raport łączy w sobie istotne 
informacje na temat strategii, zarządzania, efektywności i perspektyw orga-
nizacji, by odzwierciedlić ekonomiczny, społeczny i środowiskowy kontekst 
jej funkcjonowania. Raport powinien przedstawiać jasno i zwięźle sposób, 
w jaki przedsiębiorstwo jest zarządzane i jak tworzy wartość. W zamyśle IIRC, 
zintegrowana sprawozdawczość ma połączyć najbardziej istotne elementy 
informacji, przedstawiane obecnie w oddzielnych dokumentach, w spójną 
całość, a co najistotniejsze, uchwycić zachodzące między nimi relacje oraz 
wyjaśnić, w jaki sposób wpływają one na zdolność przedsiębiorstw do two-
rzenia i utrzymania wartości w krótkim, średnim i długim terminie23.

Należy podkreślić, że spółki zaczęły publikować pierwsze raporty zintegro-
wane zanim problem ten znalazł szersze ujęcie w literaturze24. Jest to przykład 
wpływu praktyki na podejmowanie w teorii nowych obszarów badawczych. 

korporacyjny (http://odpowiedzialnybiznes.pl//pl/baza-wiedzy/o-csr/co-to-jest-csr.html; 
stan na dzień 08.01.2014 r.).

22 K. Kobiela-Pionnier, Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania osiągnięć 
przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku, Zesz. Teoret. Rach. 2012/66 (122), s. 76.

23 IIRC, Towards Integrated Reporting, Communicating Value in 21st Century, 2011, http://
unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2011_09_12/Towards_Inte-
grated_Reporting_12Sep11.pdf; stan na dzień 08.01.2014 r.

24 R.G. Eccles, K. Armbrester, Integrated Reporting in the Cloud: Two Disruptive Ideas 
Combined, IESE Insight, First Quarter 2011/8, s. 13.
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Przyjmuje się, że zintegrowane raporty roczne sporządza obecnie ok. 3% 
spółek na świecie i odsetek ten z roku na rok wzrasta25.

5. Krytyka idei sprawozdawczości narracyjnej

W literaturze przedmiotu zwolennicy koncepcji sprawozdawczości narra-
cyjnej wymieniają szereg zalet tej formy raportowania, m.in.26: 
a) ujawnianie informacji faktycznie odpowiadających potrzebom inwestorów, 
b) lepsze dostosowanie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych 

i informacji wykorzystywanych przez kierownictwo w procesie podejmo-
wania decyzji, 

c) poszerzenie zakresu informacji, 
d) zwiększenie przejrzystości, 
e) skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem, 
f) większe zaangażowanie interesariuszy, 
g) podniesienie poziomu ufności kluczowych interesariuszy, 
h) harmonizacja metodologii sprawozdawczych, 
i) redukcja kosztów i ułatwienie dostępu do kapitału dzięki zwiększeniu 

zakresu ujawnianych informacji, 
j) lepsza alokacja zasobów, 
k) zwiększenie satysfakcji pracowników, 
l) niższe ryzyko utraty reputacji. 

Jak zauważyła Świderska, „szerszy zakres ujawnień w raportach rocznych 
przynosi korzyści nie tylko dla spółki i jej interesariuszy, ale również dla całej 
gospodarki. Są one związane z:

 – efektywniejszą alokacją kapitału,
 – zwiększeniem płynności rynków kapitałowych,

25 KPMG, Integrated Reporting. Closing the Loop of Strategy, London, pp. 3, 2010, http://
www.kpmg.com/GR/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Sustainability/Documents/
Sustainable-insight-April-2010.pdf; stan na dzień 08.01.2014 r.

26 Deloitte, Biuletyn MSSF – Naprzeciw Standardom, 08/2011, http://www.deloitte.com/
assets/Dcom Poland/Local%20Assets/Documents/Newslettery/Biuletyn%20MSSF/pl_Biu-
letyn_MSSF_2011_8.pdf; stan na dzień 08.01.2014 r. oraz J. Krasodomska, Zintegrowana 
sprawozdawczość spółek w 2020 roku, Zesz. Teoret. Rach. 2012/66 (122), s. 101–110.
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 – dodatkowym efektem inwestycyjnym, wynikającym z użytkowania 
kapitału pozyskanego po mniejszym koszcie”27.

Jednak obserwacja sposobu praktycznej realizacji idei raportowania biz-
nesowego nasuwa szereg wątpliwości, dotyczących użyteczności, a wręcz 
samego sensu omawianej formy sprawozdawczości.

Niezwykle trafne zarzuty pod adresem narrative reporting formułuje 
w swoich wypowiedziach A. Karmańska, stwierdzając m.in.: „uważam, że 
rachunkowość obroni się w tym trudnym czasie, ale tylko wówczas, gdy będzie 
bardzo ostrożna w otwieraniu się na przyjmowanie na siebie coraz to nowych 
zadań związanych z raportowaniem narracyjnym, którego coraz więcej wo-
kół! [...] Niebezpieczna staje się dla jakości informacji produkowanej przez 
rachunkowość tendencja rozciągania «rachunkowości» po to chyba, aby objąć 
nią coraz więcej, coraz to nowych obszarów [...]”28. „Dzieje się tak, ponieważ 
identyfikuje się, albo wręcz kreuje, popyt na szerokie potrzeby informacyjne. 
Dzieje się tak również i dlatego, że kto pierwszy w tym biegu pokaże coś no-
wego, staje się znany, nagłaśniany, osiąga przewagę konkurencyjną”29. „[...] 
W takich warunkach, jak się wydaje, jedynym «twardym» dowodem osiągnięć 
przedsiębiorstwa byłoby zeznane o dochodzie, rokrocznie składane w urzędzie 
skarbowym na formularzach CIT lub PIT”30.

Nie sposób nie zgodzić się z Karmańską, która w swoich wypowiedziach 
poruszyła istotny problem, jakim jest wykorzystywanie informacji pochodzą-
cych z rocznych raportów nie w roli narzędzia rzetelnej komunikacji informacji 
o przedsiębiorstwie, ale w funkcji instrumentu marketingowego, który ma za 
zadanie jedynie oddziaływać na zachowania odbiorców sprawozdania. 

Ten jakże ważki problem roli i istoty sprawozdawczości narracyjnej staje 
się jeszcze poważniejszy, gdy zadamy sobie pytanie o rzeczywisty sposób, 
a wręcz granice percepcji informacji pochodzących z raportów biznesowych 

27 G.K. Świderska, Wyzwania..., s. 330.
28 A. Karmańska, Etyka w księgowości uwiarygodnia obrót gospodarczy, wywiad dla portalu 

Księgowi przyszłości, http://www.ksiegowiprzyszlosci.pl/bazawiedzy/id/22?page=5; stan 
na dzień 08.01.2014 r.

29 Eadem, Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości 
– garść ustaleń i refleksji, Zesz. Teoret. Rach. 2013/71 (127), s. 125.

30 Eadem, Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw – tło dla zmian, Rachunkowość 
2013/6, s. 2.
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w ujęciu rachunkowości behawioralnej31, odrzucając nierealne założenie o ist-
nieniu w pełni racjonalnego homo oeconomicus32.

Bo jeśli inwestorzy nie podejmują decyzji w sposób racjonalny, jeśli 
popełniają liczne błędy w przetwarzaniu i interpretowaniu informacji, jeśli 
na rynku kapitałowym występują anomalie, których nie da się racjonalnie 
wytłumaczyć – to czy informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym można 
uznać za użyteczne w podejmowaniu decyzji przez inwestorów33?

Wyniki badań – na temat wykorzystania przez prywatnych i instytucjonal-
nych inwestorów różnorodnych kanałów informacyjnych oraz ich preferencji 
w zakresie dywidend czy korzystania z prawa głosu przypisanego do akcji – 
przeprowadzonych na przełomie 2007 i 2008 roku (powtórzenie badań z roku 
2004) przez Niemiecki Instytut Akcyjny (Deutsches Aktieninstitut – DAI) 
nie pozostawiają złudzeń34. Wyniki badania zostały opublikowane przez DAI 
w styczniu 2009 r., (należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, iż nie pokazują 
one jednak jeszcze skutków kryzysu finansowego, gdyż badanie przeprowa-
dzono w czasie, gdy giełdy były w miarę stabilne, a zaufanie inwestorów do 
sprawozdawczości finansowej – dość wysokie).

31 W badaniach z zakresu behawioralnej rachunkowości stosowane są teorie i metody dyscyplin 
behawioralnych, takich jak psychologia i socjologia, w celu określenia powiązań między 
zachowaniem osób podejmujących decyzje i wykonujących określone zadania, a informacja-
mi generowanymi przez rachunkowość i stosowanymi w niej procedurami. (N. Artienwicz, 
Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych 
nauk o zachowaniu, Zesz. Teoret. Rach. 2013/71 (127), s. 20).

32 O „zmierzchu”, a wręcz „śmierci”, homo oeconomicus piszą w kontekście szeroko pojętej 
ekonomii m.in. T. Sedláček, D. Orrel, Zmierzch homo oeconomicus, Wyd. Studio Emka, 
Warszawa 2012 oraz M. Shermer, Rynkowy umysł, Wyd. CIS, Warszawa 2009.

33 M. Masztalerz, Użyteczność sprawozdań finansowych w świetle finansów klasycznych 
i behawioralnych, Zesz. Teoret. Rach., 2010/57 (113), s. 35.

34 Na zlecenie DAI, uniwersytety Humboldta (Berlin) oraz Ruhr (Bochum) skierowały na 
przełomie 2007/2008 roku ankiety do 460 tys. prywatnych akcjonariuszy spółki Deutsche 
Post oraz do 1482 przypadkowo wylosowanych inwestorów instytucjonalnych. W grupie 
inwestorów prywatnych uzyskano ponad 36 tys. odpowiedzi zakwalifikowanych jako repre-
zentatywne (9,5%), a w grupie inwestorów instytucjonalnych odpowiedziało 149 instytucji 
(10%). (Verhalten und Präferenzen deutscher Aktionäre. Eine Befragung von privaten und 
institutionellen Anlegern zum Informationsverhalten, zur Dividendenpräferenz und zur 
Wahrnehmung von Stimmrechten, Studien des Deutschen Aktieninstituts, styczeń 2009/42, 
cyt za: M. Szewc, Czy inwestorzy doceniają sprawozdanie finansowe, Rachunkowość 2009/9, 
s. 24–27).
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Zdaniem ekspertów oceniających wyniki ankiety, znaczna część publiko-
wanych przez spółki informacji finansowych nie jest w ogóle wykorzystywana 
przez prywatnych inwestorów, którzy czują się przytłoczeni nadmierną ilością 
informacji finansowych. W przeciwieństwie do nich, inwestorzy instytucjonalni 
bardziej intensywnie wykorzystują kwartalne i roczne sprawozdania finansowe. 
W opinii ekspertów, rosnące wymogi w zakresie ujawnień relatywnie odpo-
wiadają potrzebom informacyjnym inwestorów instytucjonalnych, podczas 
gdy inwestorom prywatnym nie przynoszą bezpośrednio pożytku (informacje 
o sytuacji gospodarczej spółki pozyskują oni z pośrednich źródeł, takich jak 
prasa, telewizja i internetowe portale ekonomiczne)35. 

Co ciekawe, wyżej wspomniani eksperci rekomendują podjęcie działań 
zaradczych, polegających na przygotowywaniu skondensowanych informacji 
z najistotniejszych części sprawozdania finansowego w postaci streszczenia, 
co stoi w absolutnej sprzeczności z koncepcją sprawozdawczości narracyjnej.

Jeśli spojrzymy obiektywnie na problem sprawozdawczości narracyjnej, 
wyniki badań zaprezentowane przez niemieckich badaczy nie są zaskakują-
ce. Jak stwierdza A. Kamela-Sowińska, „bez wątpienia najważniejszą cechą 
sprawozdań finansowych jest ich użyteczność. Cecha ta, kształtowana przez 
wieki rozwoju rachunkowości, decydowała i nadal decyduje o istnieniu tej 
dyscypliny i zapotrzebowaniu na dostarczane dane”36. Kamela-Sowińska wśród 
atrybutów użyteczności sprawozdań finansowych wymienia przede wszystkim 
ich: kompletność, terminowość, porównywalność, wartość prognostyczną 
i zrozumiałość. Należy w tym miejscu zadać pytanie, czy w przypadku sprawoz-
dawczości narracyjnej możemy mówić o kompletności informacji, skoro brak 
jest jakichkolwiek granic i ram jej prezentacji (czy zawierający 200–300 stron 
raport jest już kompletny, czy jeszcze nie?). Większym problemem okazuje 
się zachowanie atrybutu porównywalności (obszerne informacje, głównie 
opisowe, tworzone w dowolny sposób – czy można porównać ich zawartość 
informacyjną, czy tylko kunszt literacki sporządzającego?) oraz zrozumiałości 
(co jest efektem braku respektowania wcześniej wymienionych warunków?). 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, można wysunąć w tym miejscu 
fundamentalną wątpliwość: czy poprawnym jest utożsamianie modelu spra-
wozdawczości narracyjnej z ewolucyjną formą sprawozdawczości finansowej, 

35 Ibidem. 
36 A. Kamela-Sowińska, Rachunkowość na zakręcie, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, 

SKwP, Warszawa 2007, s. 140–142.
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generowanej przez system rachunkowości, czy też należy traktować ją jako 
odrębny byt? Jak zauważył J. Samelak: „roczne sprawozdanie finansowe – jako 
produkt końcowy rachunkowości – jest sporządzane zgodnie z wymogami 
jakościowymi i zasadami je realizującymi, określonymi przez przepisy prawa 
i inne regulacje rachunkowości. Mylnie natomiast sprawozdanie finansowe 
bywa utożsamiane z rocznym raportem finansowym przedsiębiorstwa, który 
jest pojęciem istotnie szerszym, powstałym ewolucyjnie przez dodawanie do 
rocznego sprawozdania dodatkowych sprawozdań i raportów tematycznych, 
dotyczących efektów różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa, jak 
również zasobów nieujętych w jego sprawozdaniu finansowym”37. 

Powyższe wątpliwości potwierdza Gmytrasiewicz stwierdzeniem, iż „do-
datkowe raporty podmiotów gospodarczych niewątpliwie wychodzą poza ramy 
obowiązkowych sprawozdań finansowych; zawierają informacje niefinansowe, 
często niemierzalne, nieskorelowane ani formalnie, ani merytorycznie z ogólną 
metodologią rachunkowości”38.

6. Zakończenie

Jak stwierdza Kamela-Sowińska: „nowoczesna rachunkowość musi być ja-
kościowo lepsza od tradycyjnej, choć ustalenie kryterium tego zjawiska nie jest 
proste”39. Czy w takim razie można stwierdzić, że koncepcja sprawozdawczości 
narracyjnej jest jakościowo lepsza od tradycyjnej formuły rocznych raportów 
przedsiębiorstw, ugruntowanych w praktyce rachunkowości na przestrzeni lat? 

Biorąc pod uwagę rozważania przedstawione w niniejszym artykule, trudno 
jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Z jednej strony, wysoki poziom złożoności współczesnego świata gospo-
darczego przyczynił się do powstania luki pomiędzy zawartością informacyjną 
sprawozdań finansowych a zapotrzebowaniem na informacje ich użytkow-
ników. Dla otoczenia coraz mniejszą rolę zaczęła odgrywać jasna i rzetelna 

37 J. Samelak, Zintegrowane sprawozdanie..., s. 115.
38 M. Gmytrasiewicz, Wybrane problemy teoretyczne współczesnej rachunkowości, [w:] 

Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2009, 
s. 137–138.

39 A. Kamela-Sowińska, Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, [w:] 
Problemy współczesnej..., s. 227. 
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informacja majątkowo-finansowa, w zamian za co wzrosła ranga czynników 
pozafinansowych, które pozostają poza zasięgiem tradycyjnej sprawozdaw-
czości. Swoistym rozwiązaniem tego problemu miała być koncepcja sprawoz-
dawczości narracyjnej.

Z drugiej jednak strony, należy stwierdzić, iż idea ta w praktyce wymknęła 
się spod kontroli, przez co w wielu przypadkach stała się kilkusetstronicową 
karykaturą obrazu przedsiębiorstwa, służącą głównie do celów marketingowych 
i zawierającą ogrom informacji absolutnie nieużytecznych dla ich odbiorców. 
Fakt ten potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez niemieckich 
naukowców, którzy wykazali, że prywatni inwestorzy, przytłoczeni pojemno-
ścią informacyjną raportów biznesowych, wolą czerpać informacje dotyczące 
spółek z masowych środków przekazu niż z rachunkowości, która miała być 
„bastionem rzetelności i wiarygodności w świecie szacunków, liczb, przybliżeń 
i trudnej predykcji co do nawet najbliższej przyszłości”40.

Trudno się temu dziwić. Odbiorcy sprawozdań to przecież konkretne 
jednostki, którym daleko do idealnego obrazu homo oeconomicus. Dlatego 
też potrzebują oni jasnej i rzetelnej, ale – przede wszystkim – syntetycznej 
informacji, umożliwiającej podejmowanie decyzji finansowych. 

Autorka, w świetle zaprezentowanych w artykule wad sprawozdawczości 
narracyjnej i negatywnych opinii jej dotyczących, sugeruje rozważenie nowego 
rozwiązania, a mianowicie: publikowania – równolegle do kompleksowych 
raportów biznesowych – ich skondensowanej wersji, prezentującej najistot-
niejsze części sprawozdania finansowego w postaci streszczenia. W takim 
streszczeniu powinny znaleźć się informacje z tradycyjnych sprawozdań finan-
sowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych 
oraz zestawienie zmian w kapitale własnym wraz z notami objaśniającymi) 
oraz kilkustronicowa informacja obejmująca najważniejsze dane dotyczące 
pozostałych aspektów działalności jednostki. W takim przypadku osoby za-
interesowane informacjami o danym przedsiębiorstwie mogłyby wybrać, czy 
chcą skorzystać z syntetycznej wersji raportu, czy też zagłębić się w wielo-
stronicowej lekturze.

40 A. Karmańska, Etyka w księgowości...
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THE CONCEPT OF NARRATIVE REPORTING

( S u m m a r y )

The process of improving financial reporting plays an extremely vital role in today’s fast 
changing reality. The aim of the present article is to explore the essence and dilemmas associated 
with the concept of narrative reporting. Adopting such perspective requires selecting adequate 
research method, which, in this case, is the critical descriptive analysis. The fundament for 
present considerations will be the study of the essence of accounting and corporate financial 
reporting. Further analysis will focus on the factors determining the contemporary shape of these 
two concepts. The consecutive part of the article is devoted to the notion of narrative reporting, 
with particular attention given to its most advanced form, that is integrated reporting. The final 
part of the text highlights the strengths as well as critical voices regarding narrative reporting 
and shows the conclusions that can be drawn from the application of such analytic approach.
Keywords: accounting, financial report, narrative reporting, integrated reporting
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