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Nowa perspektywa bilansu.  

Wartość poznawcza i analityczna – studium przypadku 

MARZENA REMLEIN , MAŁGORZATA RÓWIŃSKA-KRÁĽ  ** 

Streszczenie 

Bilans jest postrzegany jako istotny element sprawozdania finansowego o największym zakresie informacji 

umożliwiających ocenę sytuacji majątkowej i finansowej każdego podmiotu gospodarczego. Wyniki 

analizy finansowej, dokonanej na podstawie informacji zawartych w bilansie, są wykorzystywane zarów-

no przez interesariuszy zewnętrznych, np. inwestorów, jak i kadrę zarządzającą.  Brak jednak rozważań na 

temat struktury i merytorycznego zakresu poszczególnych pozycji bilansowych. Autorki dostrzegają ten 

problem i podejmują próbę jego rozwiązania. Problem badawczy niniejszego artykułu odnosi się do 

sposobu prezentacji zasobów majątkowych oraz pozycji kapitałowych w bilansie oraz ich wartości po-

znawczej.  Przedmiotem prowadzonych w niniejszym artykule rozważań jest autorska koncepcja bilansu 

odnosząca się do innego, aniżeli w formule obowiązującej według ustawy o rachunkowości, ujęcia składni-

ków majątkowych oraz źródeł ich finansowania. Celem artykułu jest zaprezentowanie walorów poznaw-

czych i analitycznych autorskiej koncepcji prezentacji aktywów i pasywów w bilansie. W części teore-

tycznej przeprowadzono studia literatury, natomiast w części empirycznej zastosowano metodę studium 

przypadku oraz metody analizy finansowej. O oryginalności badań świadczy autorska propozycja bilansu 

oraz zaprezentowanie jej walorów poznawczych i analitycznych. Wnioski wysunięte z przeprowadzo-

nych rozważań i badań empirycznych dowodzą, że zaproponowany bilans ma istotną wartość poznawczą 

oraz analityczną.  

Słowa kluczowe: bilans, analiza finansowa, aktywa operacyjne, aktywa nieoperacyjne, kapitał. 

Abstract 

A new balance sheet perspective. Cognitive and analytical value – case study 

The balance sheet is seen as an important element of the financial statement with the largest scope of 

information, enabling the assessment of the property and financial standing of each company. The results 

of the financial analysis based on the information of the balance sheet are used by both external stake-

holders and the management. However, there are no considerations regarding the structure and substan-

tive scope of individual balance sheet items. The authors notice this problem and try to solve it. The 

research problem of this paper relates to how assets, equity, and liabilities are presented in the balance 

sheet, as well as their cognitive value. The aim of the paper is to present the cognitive and analytical 

values of the author's concept of presenting assets, equity, and liabilities in the balance sheet. In the theo-

retical part, a literature review was carried out, while in the empirical part, the case study method and 
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financial analysis methods were used. The originality of the research is demonstrated by the original bal-

ance sheet proposal and a presentation of its cognitive and analytical values. The conclusions drawn from 

the considerations and empirical studies demonstrate that the proposed balance sheet has significant cog-

nitive and analytical value.  

Keywords: balance sheet, financial analysis, operating assets, non-operating assets, capital. 

Wprowadzenie 

Obecnie tworzenie wartości staje się podstawowym kryterium oceny efektywności 

działań przedsiębiorstw, a brak sukcesów w tym zakresie powoduje migrację kapitału 

akcjonariuszy do tych przedsiębiorstw, które są skuteczniejsze w kreowaniu wartości. 

W takiej sytuacji tradycyjna rachunkowość, opierająca się na zasadach memoriałowej 

i ostrożności, okazała się zbyt „normalna” i zachowawcza. System rachunkowości zo-

stał zatem zmuszony przez rzeczywistość gospodarczą do dokonania zmian – poświę-

cenia bezpieczeństwa i realizmu na rzecz wirtualnej wyceny. Konsekwencją tego jest 

zmiana celów i zasad pomiaru w rachunkowości (Walińska, 2009, s. 9). Miejsce do-

tychczas stosowanej teorii transakcyjnej zajęła teoria wartości, a bilans stał się kluczo-

wym elementem sprawozdania finansowego. Bilansu, mimo iż jest postrzegany jako 

element sprawozdania finansowego o dużym potencjale informacyjnym, nie ominęła 

fala krytyki. Z jednej strony zwraca się uwagę na brak prezentowania, istotnych w dzi-

siejszych czasach, zasobów o charakterze niematerialnym, z drugiej zaś – na ułomności 

zasad wyceny ujmowanych w bilansie pozycji.  

Problem badawczy niniejszego artykułu odnosi się do sposobu prezentacji zasobów 

majątkowych oraz pozycji kapitałowych w bilansie oraz ich wartości poznawczej. Zda-

niem autorek struktura bilansu, wynikająca z ustawy o rachunkowości (UoR), nie od-

zwierciedla w pełni informacji, które będą w jednoznaczny sposób odczytane (zrozu-

miane) przez użytkowników, a przez to poprawnie wykorzystane na potrzeby prowa-

dzonych analiz finansowych. 

Przedmiotem prowadzonych w niniejszym artykule rozważań jest autorska koncepcja 

bilansu odnosząca się do innego, aniżeli w formule obowiązującej według UoR, ujęcia 

składników majątkowych oraz źródeł ich finansowania.  

Celem artykułu jest zaprezentowanie walorów poznawczych i analitycznych autor-

skiej koncepcji prezentacji aktywów i pasywów w bilansie. Realizacja postawionego 

celu wymagała zastosowania adekwatnych metod badawczych. W części teoretycznej 

przeprowadzono studia literatury przedmiotu, natomiast w części empirycznej zastoso-

wano metodę studium przypadku oraz metody analizy finansowej. Badaniu została pod-

dana krakowska spółka giełdowa Comarch S.A., działająca w branży informatycznej.  

1. Przegląd prowadzonych badań

Problematyka wykorzystania analizy finansowej, w tym analizy bilansu, nieustannie od lat 

stanowi przedmiot badań. Najczęściej autorzy zajmują się oceną kondycji finansowej, 

majątkowej wybranych jednostek, wykorzystując do tego celu sprawozdanie finansowe 
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(np. Mokrzycka, 2019; Świderska, 2010, 2011; Kędzior, Krasodomska, 2008; Wia-

trzyk, 2018; Łagowski, 2018). 

Część badaczy zwraca uwagę na wybrane grupy mierników (wskaźników), dzięki 

którym w dzisiejszych czasach możliwe jest optymalne wykorzystanie sprawozdań fi-

nansowych w procesie zarządzania (np. Zarzecki, 2007; Nita i in., 2019; Nowak, 2017; 

Kuciński, 2011).  

Na uwagę zasługują także badania dotyczące analizy rentowności. Badania te sku-

piają się generalnie na wykazaniu kategorii (wynik brutto, wynik netto, całkowity do-

chód), która  stanowi najlepszą podstawę oceny efektywności (majątku, kapitału, dzia-

łalności; zob. m.in. Mechelli, Cimini, 2014; Demir i in., 2013; Du i in., 2015; Gazzola, 

Amelio, 2014; Pascan, 2014). Niezależnie od ostatecznych wyników, badania podkre-

ślają potrzebę mierzenia, raportowania i analizy dokonań jednostki. Ponadto, należy 

podkreślić możliwość szerokiego wykorzystania wyników przeprowadzonej analizy fi-

nansowej. Zdaniem W. Gabrusewicza (2005) analiza finansowa stanowi ważne narzę-

dzie ułatwiające podejmowanie trafnych decyzji w przedsiębiorstwie. Można zatem 

postawić tezę, że wyniki przeprowadzonej analizy finansowej będą wykorzystywane 

w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Jednak decyzje odnoszące się do danego 

podmiotu są również podejmowane poza tym podmiotem. Istotną grupę użytkowników 

informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym stanowią inwestorzy. To oni będą 

zainteresowani sytuacją majątkową i finansową podmiotu, a zatem wynikami przepro-

wadzonej – na podstawie sprawozdań finansowych – analizy finansowej.  

Z dokonanego przeglądu badań prowadzonych nad wykorzystaniem analizy finansowej 

zauważono brak odniesienia się badaczy do powszechnej krytyki, jakiej poddawane jest 

obecnie sprawozdanie finansowe (jego zakres, struktura), w tym bilans. Wielu autorów 

wskazuje na brak jego czytelności, brak konsekwencji w definicjach i zastosowanych 

klasyfikacjach itp. (m.in. Luty, 2010; Gos, 2011; Zuchewicz, 2012; Kumor, 2013; Wa-

lińska, 2015; Bek-Gaik, 2015; Rówińska, 2016; Chluska, 2019; Remlein, 2019).  

Bilans, będący podstawowym elementem sprawozdania finansowego każdej jed-

nostki prowadzącej księgi rachunkowe, jest także głównym źródłem informacji wyko-

rzystywanych w analizie finansowej. W literaturze przedmiotu zauważono brak opra-

cowań wskazujących na problematykę możliwości wykorzystania informacji z bilansu 

we współczesnej analizie finansowej w powiązaniu z propozycją zmiany struktury bi-

lansu. Dlatego też w niniejszym artykule podjęto próbę wykazania, że bilans o zapro-

ponowanej strukturze dostarcza bardziej zrozumiałych dla odbiorców, a nade wszystko 

poprawnych merytorycznie informacji służących ocenie sytuacji finansowej jednostki.  

 

 

2. Nowa perspektywa bilansu – autorska koncepcja bilansu 
 

Zdaniem autorek struktura bilansu, wynikająca z ustawy o rachunkowości, nie od-

zwierciedla w pełni informacji, które będą w jednoznaczny sposób odczytane (zrozu-

miane) przez użytkowników, a przez to poprawnie wykorzystane na potrzeby prowa-

dzonych analiz finansowych. Przyjmując, że informacje pochodzące z bilansu mają 
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służyć użytkownikom sprawozdania finansowego m.in. do przeprowadzania analiz, podej-

mowania decyzji, autorki zwróciły uwagę w szczególności na następujące problemy1: 

− niejednoznaczne kryterium podziału aktywów na trwałe i obrotowe; 

− brak konsekwencji w definiowaniu i pojmowaniu niektórych grup bilansowych (np. 

inwestycji); 

− uwzględnianie zarówno skutków zrealizowanych transakcji, jak i skutków wyceny 

bilansowej w pozycji „wynik finansowy”; 

− prezentowanie wybranych skutków wyceny w odrębnej pozycji „kapitał z aktuali-

zacji wyceny”. 
 

Wykorzystując propozycję nowej struktury bilansu (Remlein, Rówińska, 2019) do-

konano przekształcenia bilansu sporządzonego przez Comarch S.A. na 31 grudnia 2019 

(tab. 1). Wybór podmiotu badań został podyktowany z jednej strony dostępnością do 

sprawozdań finansowych, z drugiej zaś różnorodnością pozycji bilansowych. Fakt uję-

cia wartości składników majątkowych i kapitałowych we wszystkich pozycjach bilan-

sowych umożliwia zaprezentowanie pełnego pakietu możliwości autorskiego modelu 

bilansu.  

 

Tabela 1. Bilans Comarch S.A. sporządzony według przepisów UoR (w tys. zł) 
 

Lp. Pozycja Wartość 

 AKTYWA  

I. Aktywa trwałe 735 752 

1. Wartości niematerialne i prawne 10 770 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 331 755 

3. Inwestycje długoterminowe 384 927 

3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 364 443 

3.2. Nieruchomości 20 441 

3.3. Inne inwestycje długoterminowe 43 

4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 300 

II. Aktywa obrotowe 659 293 

1. Zapasy 62 751 

2. Należności krótkoterminowe 395 319 

3. Inwestycje krótkoterminowe 72 825 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 128 398 

 Aktywa razem 1 395 045 

 

 

 
1 Szczegółowe rozważania odnoszące się do zaproponowanej struktury bilansu zawarto w: Remlein, 

Rówińska (2019).   
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ciąg dalszy tabeli 1 
 

Lp. Pozycja Wartość 

 PASYWA  

I. Kapitał własny 881 540 

1. Kapitał zakładowy 8 133 

2. Kapitał z rozliczenia fuzji 0 

3. Kapitał zapasowy 717 950 

4. Kapitał z aktualizacji wyceny 97 085 

5. Pozostałe kapitały rezerwowe 745 

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 

7. Zysk (strata) netto 57 627 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 513 505 

1. Rezerwy na zobowiązania 160 732 

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 786 

1.2. Pozostałe rezerwy 135 946 

2. Zobowiązania długoterminowe 120 946 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 160 942 

4. Rozliczenia międzyokresowe 70 885 

 Pasywa razem 1 395 045 
 

Źródło: Comarch. Sprawozdanie finansowe (2019). 

 

Przekształcenia bilansu – do zaproponowanej struktury – dokonano na podstawie 

not do sprawozdania finansowego, ze względu na brak możliwości wglądu do ksiąg 

rachunkowych badanego podmiotu. W szczególności dokonano korekty w pozycjach 

„pierwotnego” bilansu: 

− „Środki trwałe w budowie” oraz „Zaliczki na środki trwałe w budowie” przypisu-

jąc odpowiednie wartości do pozycji I.1c) „Aktywa trwałe przystosowywane do 

użytkowania”; 

− „Inne inwestycje długoterminowe” – wartość zainwestowaną w dzieła sztuki zapre-

zentowano w pozycji I.2c) „Aktywa trwałe niewykorzystywane w podstawowej 

działalności operacyjnej”: Ruchomości; 

− „Zysk (strata) netto” skorygowano o wartość dokonanej przez spółkę aktualizacji 

wartości aktywów trwałych, którą zaprezentowano w pozycji II.1. „Skutki wyceny 

bilansowej rozliczanej wynikowo”. 
 

Przekształcony bilans spółki Comarch w wersji zaproponowanej przez autorki 

przedstawiono w tabeli 2.  
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Tabela 2. Bilans Comarch S.A. według propozycji 2MR (w tys. zł) 
 

Lp. Pozycja Wartość 

 AKTYWA  

I. Aktywa trwałe 727 452 

1. Operacyjne aktywa trwałe 342 525 

a) Niematerialne aktywa trwałe 10 770 

b) Środki trwałe 329 463 

c) Aktywa trwałe przystosowywane do użytkowania  2 292 

2. Aktywa trwałe niewykorzystywane w podstawowej działalności  

operacyjnej 384 927 

a) Aktywa niematerialne 0 

b) Nieruchomości 20 441 

c) Ruchomości             43 

d) Finansowe aktywa trwałe 364 443 

II. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w ciągu roku obrotowego 0 

III. Aktywa obrotowe 530 895 

1. Zapasy 62 751 

2. Należności 9 

3. Aktywa obrotowe niewykorzystywane w działalności operacyjnej 6 032 

a) aktywa rzeczowe   0 

b) aktywa finansowe  5 823 

4. Środki pieniężne 67 002 

IV. Rozliczenie międzyokresowe 136 698 

1. Długoterminowe 8 300 

2. Krótkoterminowe 128 398 

 Suma aktywów 1 395 045 

 PASYWA  

I. Kapitał własny 792 300 

1. Kapitał podstawowy 8 133 

2. Należne wpłaty na kapitał (−) 0 

3. Udziały/akcje własne (−) 0 

4. Kapitał zapasowy 717 950 

5. Kapitał rezerwowy (bez kapitału z aktualizacji wyceny) 745 

6. Wynik finansowy netto (jako wynik na zrealizowanych transakcjach)        65 472 

II. Skutki wyceny bilansowej  89 240  

1. Skutki wyceny bilansowej rozliczane wynikowo – 7 845 

2. Skutki wyceny bilansowej rozliczanej z kapitałem 97 085  
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ciąg dalszy tabeli 2 
 

Lp. Pozycja Wartość 

III. Rezerwy 160 732 

IV. Zobowiązania 281 888 

1. Długoterminowe 120 946 

2. Krótkoterminowe 160 942 

V. Rozliczenia międzyokresowe 70 885 

 Suma pasywów 1 395 045 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Comarch. Sprawozdanie finansowe (2019). 

 

Najistotniejsze zmiany w zaproponowanej strukturze bilansu spółki Comarch doty-

czyły: 

• wyodrębnienia grupy aktywów (trwałych i obrotowych) niewykorzystywanych 

w podstawowej działalności operacyjnej oraz aktywów o charakterze operacyjnym; 

przy określaniu grupy aktywów niezwiązanych działalnością operacyjną celowo nie 

posługujemy się nazwą inwestycje, ponieważ – zdaniem autorek – „każda spodzie-

wana w przyszłości korzyść z tytułu zaangażowanego kapitału w składniki mająt-

kowe o charakterze nieoperacyjnym jest inwestycją” (Remlein, Rówińska, 2019);  

• wyłączenia z grupy inwestycji krótkoterminowych środków pieniężnych; naszym 

zdaniem nie odzwierciedlają one w pełni ustawowej definicji inwestycji i – 

uwzględniając podział zaproponowany podział aktywów na operacyjne i „nieope-

racyjne” – służą generalnie bieżącej działalności jednostki, zatem zaliczamy je do 

aktywów o charakterze operacyjnym; 

• wyodrębnienia – poza aktywami operacyjnymi i „nieoperacyjnymi” – rozliczeń 

międzyokresowych, które zdaniem autorek stanowią specyficzną grupę związaną 

z przyszłym wynikiem finansowym (z uwagi na współmierność przychodów i kosz-

tów obowiązująca przy ustalaniu wyniku finansowego), „chwilowo” stanowiącą 

element aktywów; 

• wyodrębnienia w strukturze pasywów grupy „Skutki  wyceny bilansowej” i wyka-

zywania w niej zarówno kapitału z aktualizacji wyceny (jako pozycji odzwiercie-

dlającej skutki wyceny bilansowej niektórych aktywów), jak i skutków wyceny bi-

lansowej odnoszonych na wynik finansowy; 

• wykazywania w ramach kapitału własnego wyniku finansowego wyłącznie na zre-

alizowanych transakcjach.  

W opracowywaniu propozycji innej struktury bilansu autorkom przyświecał pod-

stawowy cel, wyrażający się w przekonaniu, że bilans ma służyć użytkownikom, w tym 

do poprawnej oceny i interpretacji sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu. Zda-

niem autorek spełnienie tej roli bilansu jest możliwe tylko wtedy, gdy wszyscy intere-

sariuszy będą mogli posługiwać się informacjami nazywanymi i kojarzonymi jedno-

znacznie. 
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3. Wartość analityczna bilansu 
 

Dla wykazania możliwości wykorzystania bilansu według zaproponowanej struktury 

w analizie finansowej, przeprowadzono analizę porównawczą wybranych mierników 

kondycji majątkowej spółki. Analiza danych spółki Comarch S.A. została dokonana na 

podstawie bilansu sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz 

zaproponowanej autorskiej formuły bilansu. Celem badania jest określenie walorów 

poznawczych zaproponowanego modelu bilansu przy wykorzystaniu instrumentów 

analizy finansowej.  

Istotnym wyróżnikiem zaproponowanego modelu bilansu jest podział akty-

wów na operacyjne i nieoperacyjne (niewykorzystywane w działalności operacyjnej). 

Takie rozróżnienie przyjęto zarówno do aktywów trwałych, jak i aktywów obrotowych. 

Zdaniem autorek jednoznaczne prezentowanie tych grup aktywów umożliwia bardziej 

precyzyjną ocenę zarządzania aktywami jednostki, w szczególności dokonywanej w 

ramach analizy dynamiki. Zatem zasadne jest, aby w pierwszej kolejności ustalić udział 

aktywów niewykorzystywanych w działalności operacyjnej w ogólnej wartości posia-

danego majątku. Nie można wskazać uniwersalnych przedziałów, w jakich powinny 

mieścić się te wskaźniki, uzależnione jest to bowiem od rodzaju działalności (branży), 

rozmiarów działalności, wielkości jednostki. Analiza kształtowania się tych wskaźni-

ków w czasie (także w ramach analizy dynamiki) umożliwiłaby wnioskowanie doty-

czące oceny zarządzania aktywami jednostki. Wyniki obliczeń zaprezentowano w ta-

beli 3.  

 

Tabela 3. Wskaźniki struktury majątku operacyjnego  

i niewykorzystanego w działalności operacyjnej Comarch S.A. 
 

Nazwa wskaźnika 

Bilans według UoR Bilans 2MR 

obliczenia 
wartość 

wskaźnika 
obliczenia 

wartość 

wskaźnika 

Udział aktywów  

niewykorzystywanych 

w działalności  

operacyjnej w sumie 

aktywów 

(384 927 + 72 825)  

/ 1 395 045 
0,33 

(384 927 + 209  

+ 5 823) / 1 395 045 
0,28 

Udział aktywów  

operacyjnych w sumie 

aktywów 

(10 770 +331 755 

+ 62 751 + 395 319)  

/ 1 395 045 

0,57 

(342 525 + 62 542  

+ 395 319 + 67 002)  

/ 1 395 045 

0,62 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W obydwu strukturach bilansu, zastosowanych do obliczeń, aktywa operacyjne 

i niewykorzystywane w działalności operacyjnej stanowią 90% sumy aktywów. Po-

zostałą część sumy aktywów (10%) stanowią „Rozliczenia międzyokresowe” 
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(136 698 zł/1 395 045 zł). Ich wartość wskazuje na elementy wynikowe, które – zgod-

nie z zasadą współmierności – nie kształtują wyniku finansowego bieżącego roku, 

prawdopodobnie będą jednak kształtowały wynik kolejnych okresów. Dlatego też wy-

daje się zasadne niewliczanie ich do żadnej z dwóch głównych grup aktywów (opera-

cyjnych i „nieoperacyjnych”). W przypadku bilansu 2MR, jednoznaczne wyodrębnie-

nie grup aktywów operacyjnych, niewykorzystywanych w działalności operacyjnej 

i rozliczeń międzyokresowych ułatwia podejście do opisanej wyżej interpretacji.  

Analizując wartości wskaźników, obserwujemy 5-procentową różnicę, która wy-

nika z odmiennego potraktowania środków pieniężnych. Ich udział w sumie bilansowej 

wynosi właśnie 5% (67 002 zł/1 395 045 zł). Naszym zdaniem traktowanie środków 

pieniężnych jako elementu aktywów „nieoperacyjnych“ (wykazywanych w grupie in-

westycji) wypacza ich treść ekonomiczną. Środki pieniężne bowiem w pierwszej ko-

lejności służą realizacji operacyjnych działań jednostki gospodarczej. W zapropono-

wanym układzie bilansu (2MR) pozycja „Środki pieniężne” została wyraźnie oddzie-

lona od aktywów „nieoperacyjnychˮ, co – zdaniem autorek – podkreśla podstawową 

funkcję, jaką pełnią środki pieniężne w działalności podmiotu, czyli możliwość reali-

zowania bieżących płatności. 

W ramach analizy struktury aktywów, możliwe jest także wyliczenie analogicznych 

wskaźników do zaprezentowanych powyżej, a wskazujących udział długoterminowych 

aktywów operacyjnych i „nieoperacyjnych”, czy też krótkoterminowych. W niniej-

szym artykule to uszczegółowienie zaproponowanego zakresu analizy struktury akty-

wów zostało pominięte.  

Wykorzystując bilans 2MR, analiza struktury aktywów mogłaby być także rozsze-

rzona o wskazanie udziału grupy „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży”. 

W spółce Comarch, której bilans analizujemy, najprawdopodobniej nie wystąpiły takie 

aktywa (co wynika z pełnego tekstu sprawozdania finansowego Comarch S.A.). Na-

szym zdaniem jednak wyodrębnienie takiej pozycji w aktywach bilansu jest istotne 

z punktu widzenia analizy struktury aktywów, dostarcza bowiem precyzyjnej informacji, 

niezwykle istotnej dla oceny sytuacji majątkowej jednostki.  

Kolejnym wykorzystywanym elementem analizy bilansu jest analiza struktury pa-

sywów. Naszym zdaniem zaproponowany układ bilansu (2MR) umożliwia wzbogace-

nie tej części analizy o dodatkowe wskaźniki, niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, 

w których to narzędzia/modele wyceny bilansowej stały się istotnym elementem wy-

niku finansowego.  

Zaproponowane wyodrębnienie w pasywach wyniku na zrealizowanych transak-

cjach i skutków wyceny bilansowej dostarcza odbiorcy ważnych informacji o dokona-

nych w bieżącym okresie (w związku z wyceną bilansową) korektach wartości akty-

wów i zobowiązań oraz o faktycznie zrealizowanym wyniku finansowym. Zdaniem 

autorek, analizę struktury pasywów bilansu warto uzupełnić o ustalanie udziału skut-

ków wyceny bilansowej (dodatkowo z podziałem na rozliczane wynikowo i kapita-

łowo) w ogólnej sumie pasywów. Skutki wyceny bilansowej stanowią konsekwencję 

„wirtualnej” wyceny, o której pisze E. Walińska (2009) i oznaczają „wirtualne” zyski, 
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straty (Rówińska, Zadora, 2012, s. 195) naliczone na dzień bilansowy. „Wirtualne”, 

ponieważ nie zostały zrealizowane i tak naprawdę nie wiadomo, czy (i w jakiej wyso-

kości) zostaną kiedykolwiek zrealizowane.  

Na podstawie informacji ujawnianych w bilansie sporządzonym według obowiązu-

jącej UoR, tego wskaźnika nie obliczymy, chyba że dokonamy wnikliwej analizy in-

formacji dodatkowych do sprawozdania finansowego. Wykorzystując bilans 2MR 

wskaźnik wyznaczymy bez większych problemów (tab. 4). 

 

Tabela 4. Wskaźniki udziału skutków wyceny  

bilansowej w sumie pasywów Comarch S.A. 
 

Nazwa wskaźnika 

Bilans 2MR 

obliczenia 
wartość 

wskaźnika 

Udział skutków wyceny bilansowej w sumie  

pasywów 
89 240/1 395 045 0,06 

Udział skutków wyceny bilansowej odnoszonych wy-

nikowo w sumie pasywów 
– 7 845/1 395 045 – 0,006 

Udział skutków wyceny bilansowej odnoszonych ka-

pitałowo w sumie pasywów 
97 085/1 395 045 0,07 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Pierwszy ze wskaźników wykazanych w tabeli 4 wykazuje wartość 0,06, co oznacza, 

że 6% sumy bilansowej stanowią aktualizacje dokonane w ramach wyceny bilansowej. 

Ponadto obserwujmy, że 0,6% sumy pasywów stanowią skutki wyceny, zmniejszające 

wynik finansowy, a 7% skutki wyceny rozliczane z kapitałem z aktualizacji wyceny. 

Zdaniem autorek, zwłaszcza obserwacja tych wskaźników w czasie jest zasadna i może 

stanowić ważne źródło informacji dla interesariuszy.  

Wyodrębnienie w pasywach bilansu grupy „Skutki wyceny bilansowej” może także 

zostać wykorzystane do obliczenia bardzo istotnej relacji: skutki wyceny (wynikowe)/wy-

nik brutto, który proponujemy nazwać wskaźnikiem niezrealizowanych zysków (tab. 5). 

 

Tabela 5. Wskaźnik niezrealizowanych zysków w Comarch S.A. 
 

Nazwa wskaźnika 

Bilans 2MR 

obliczenia 
wartość 

wskaźnika 

Wskaźnik niezrealizowanych zysków  –7 845 / 67 397* – 0,12 
 

* Wynik brutto Comarch S.A. za 2019 rok wyniósł 67 397 zł. 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Interpretacja powyższego wskaźnika jest następująca: wynik brutto jednostki został 

o 12% pomniejszony z tytułu wyceny bilansowej. Inaczej: 12% wyniku brutto stanowią 

„wirtualne” zmniejszenia (skutki wyceny) odniesione do wyniku finansowego. Wskaźnik 

ten ma istotne znaczenie, zwłaszcza dla potencjalnych akcjonariuszy, którzy w szcze-

gólny sposób zainteresowani są sytuacją finansową podmiotów. 

Na tle prowadzonych rozważań warto zwrócić uwagę na kolejny wskaźnik, który 

może okazać się cennym źródłem informacji dla interesariuszy, a mianowicie relacja:  
 

skutki wyceny (bilansowe i kapitałowe)/kapitał własny. 
 

Wartość tego wskaźnika dla Comarch S.A. przedstawiono w tabeli 6. 

 

Tabela 6. Udział skutków wyceny w kapitale własnym Comarch S.A. 
 

Relacja 

Bilans 2MR 

obliczenia 
wartość 

wskaźnika 

Skutki wyceny/kapitał własny 89 240/792 300 0,11 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zdaniem autorek, obliczona w tabeli 6 relacja powinna być rozpatrywana w czasie, 

bowiem zmiana wskaźnika w czasie świadczyłaby o stosowanym modelu zarządzania 

wynikiem. Wzrost wskaźnika oznaczałby większą skłonność podmiotu do „agresyw-

nego” zarządzania wynikiem finansowym (poprzez narzędzia wyceny bilansowej, wy-

korzystywane w ramach obowiązującego prawa). 

Analiza struktury pasywów obejmuje zazwyczaj analizę wskaźnika samofinanso-

wania. Zdaniem autorek, zaproponowana koncepcja bilansu 2MR, daje możliwość wy-

kazania poprawnej merytorycznie wartości tego wskaźnika. W bilansie 2MR kapitał 

własny nie uwzględnia bowiem „wirtualnych wartości” (skutków wyceny bilansowej), 

które na razie nie stanowią kapitału własnego jednostki, nie wiadomo też, czy w przy-

szłości w ogóle wpłyną na ten kapitał i w jakiej wysokości. Dla porównania w tabeli 7 

został obliczony wskaźnik samofinansowania spółki Comarch z uwzględnieniem obec-

nej struktury bilansu i bilansu 2MR. 

 

Tabela 7. Wskaźnik samofinansowania Comarch S.A. 
 

 

Relacja 

Bilans według UoR Bilans 2MR 

obliczenia 
wartość 

wskaźnika 
obliczenia 

wartość 

wskaźnika 

Kapitał własny/kapitał 

obcy  
881 540/513 505 1,72 

792 300  

/ (160 732 + 281 888) 
1,79 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Pomimo tego, że wartość wskaźnika samofinansowania (w przypadku spółki Comarch) 

jest porównywalna i wykazuje nadwyżkę własnych źródeł finansowania nad obcymi, 

uważamy za zasadne niewliczanie do wartości kapitału własnego skutków wyceny bilan-

sowej, zarówno tych odnoszonych wynikowo, jak i rozliczanych z kapitałem z aktuali-

zacji wyceny. 

Dopełnieniem analizy bilansu z pewnością jest analiza wskaźnikowa. W tabeli 8 

zestawiono podstawowe wskaźniki, możliwe do obliczenia na podstawie bilansu.  

 

Tabela 8. Wskaźniki analizy poziomej Comarch S.A. 
 

 

Nazwa wskaźnika 

Bilans według UoR Bilans 2MR 

obliczenia 

wartość 

wskaź-

nika 

obliczenia 

wartość 

wskaź-

nika 

Rentowność aktywów 57 627/1 395 045 0,04 65 472/1 258 347 0,05 

Rentowność kapitału  

własnego  
57 627/881 540 0,07 65 472/792 300 0,08 

Złota zasada finansowa 

Aktywa trwałe/długotermi-

nowy kapitał   

735 752/1 002 486 0,73 727 452/913 246 0,80 

Złota zasada finansowa 

Aktywa obrotowe/krótko-

terminowy kapitał 

659 293/160 942 4,10 530 895/160 942 3,30 

Złota zasada bilansowa 

I st. pokrycia –  kapitał 

własny/aktywa trwałe 

881 540/735 752 1,20 792 300/727 452 1,09 

Wskaźnik zaangażowania 

kapitałów obcych  
281 888/659 293 0,43 281 888/530 895 0,53 

 

Źródło: opracowanie własne. 

  

Zastosowanie bilansu 2MR nie skutkuje zupełnie odmiennymi wartościami po-

szczególnych wskaźników. Stoimy jednak na stanowisku, że bilans ten pozwoli lepiej 

odzwierciedlić relacje badane w ramach analizy finansowej. Zaproponowana w bilan-

sie 2MR struktura aktywów i pasywów pozwoli na jednoznaczne i merytorycznie po-

prawne (zgodne z treścią ekonomiczną) interpretowanie wartości bilansowych, zwłaszcza 

z perspektywy interesariuszy zewnętrznych. Rozbieżności w wartościach wskaźników 

wynikają z odmiennego potraktowania: 

• rozliczeń międzyokresowych (proponujmy niewliczanie ich ani do aktywów trwa-

łych ani obrotowych i traktujemy jako odrębną grupę aktywów z uwagi na ich treść; 

rozliczenia międzyokresowe oznaczają przyszłe elementy wynikowe); 

• wyniku netto – w bilansie 2MR uwzględniamy wynik netto jako wynik wyłącznie 

na zrealizowanych transakcjach (wynik ten nie jest zniekształcony „wirtualnymi 
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kategoriami”, wynikającymi z subiektywnie dobranych modeli wyceny, szacun-

ków); 

• skutków wyceny bilansowej (w tym kapitału z aktualizacji wyceny) – naszym zda-

niem elementy te nie stanowią elementów kapitału własnego, oznaczają bowiem 

wyłącznie spodziewane korzyści (lub straty), których realizacja nie jest pewna. 
 

Na koniec rozważań pragniemy zwrócić także uwagę na wskaźniki rentowności, 

wykorzystujące wartość wyniku netto. Naszym zdaniem wskaźniki te warto rozpatry-

wać tylko i wyłącznie w czasie (w analizie dynamiki). Z uwagi na fakt, że różne pod-

mioty (nawet tej samej branży) mogą wykorzystywać różne modele wyceny, porów-

nywanie wskaźników rentowności różnych podmiotów nie przynosi żadnej istotnej in-

formacji dla interesariuszy.  

 

 

Wnioski 
 

Bilans – w formule zaproponowanej w ustawie o rachunkowości – w wielu przypad-

kach niejednoznacznie odzwierciedla informacje w nim zawarte. Konsekwencją przy-

jętej struktury bilansu mogą być problemy ze zrozumieniem prezentowanych treści, 

a w dalszej kolejności niewłaściwa ocena sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu. 

Przeprowadzone rozważania oraz badania o charakterze empirycznym pozwoliły na 

wysunięcie wniosków odnoszących się zarówno do walorów poznawczych, jak i war-

tości analitycznych zaproponowanego bilansu. 

Do walorów poznawczych autorskiego modelu bilansu zaliczamy: 

• rozdział aktywów niewykorzystywanych w podstawowej działalności operacyjnej 

od aktywów o charakterze operacyjnym;  

• zaprezentowanie odrębnej grupy – poza aktywami operacyjnymi i „nieoperacyj-

nymi” rozliczeń międzyokresowych; 

• wyodrębnienie środków pieniężnych z grupy aktywów „nieoperacyjnych”, tj. inwe-

stycji krótkoterminowych;  

• propozycję odrębnej pozycji pasywów (poza kapitałem własnym) „Skutki wyceny 

bilansowej”, co oznacza, że kapitał własny nie uwzględnia „wirtualnych wartości”; 

• wykazywania w ramach kapitału własnego wyniku finansowego wyłącznie na zre-

alizowanych transakcjach. 

Jako istotne walory analityczne zaproponowanego modelu bilansu zauważamy: 

• wyodrębnienie grup aktywów operacyjnych, niewykorzystywanych w działalności 

operacyjnej i rozliczeń międzyokresowych ułatwia podejście do badania struktury 

(wykorzystywanego) majątku;  

• rozdzielenie w pasywach wyniku na zrealizowanych transakcjach oraz skutków wy-

ceny bilansowej pozwala odbiorcy na ocenę dokonanych w bieżącym okresie 

(w związku z wyceną bilansową) korektach wartości aktywów i zobowiązań oraz 

o faktycznie zrealizowanym wyniku finansowym; 
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• opracowanie formuły wskaźnika zysków niezrealizowanych (skutki wyceny wyni-

kowe/wynik brutto); 

• zaproponowany model bilansu pozwala w lepszy sposób odzwierciedlać badane re-

lacje w ramach analizy finansowej. 
 

 
Literatura 

 

Bek-Gaik B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczeniaˮ, 873 (77), s. 79–91. 

Chluska J. (2019), Kapitał własny jako kategoria sprawozdawcza, Wydawnictwo Politechniki Często-

chowskiej, Częstochowa.  

Demir V., Bahadir O., Oncel A.G. (2013), What is the Best Measure of Financial Performance? Comprehensive 

Income versus Net Income: Evidence from Turkey, „Iktisat Isletme ve Finans”, 28 (323), s. 73–96 

Du N., Stevens K., McEnroe J. (2015), The effects of comprehensive income on investors' judgments An 

investigation of one-statement vs. two-statement presentation formats, „Accounting Research Journal”, 

28 (3), s. 284–299. 

Gabrusewicz W. (2005). Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.  

Gazzola P., Amelio S. (2014), The impact of comprehensive income on the financial ratios in a period of 

crises, „Procedia Economics and Financeˮ, 12, s. 174–183. 

Gos W. (2011), Bilans. Znaczenie, koncepcje sporządzania, formy prezentacji, PWE, Warszawa.  

Kędzior M., Krasodomska J. (2008), Analiza finansowa jako narzędzie oceny działalności banku, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowieˮ, 785, s. 61–77. 

Kuciński A. (2011), Wykorzystanie wielowymiarowych modeli dyskryminacyjnych do oceny kondycji fi-

nansowej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych spółek notowanych na rynku NewConnect, „Studia 

i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, 41, s. 110–121. 

Kumor I. (2013), Sprawozdawczość finansowa w warunkach globalizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczeniaˮ, 765 (61/2), s. 557–568. 

Luty Z. (2010), Wirtualny wymiar informacji finansowej, [w:] Mączyńska E., Messner Z. (red.), Zagrożenia 

w działalności gospodarczej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa. 

Łagowski P. (2018), Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej kluczowych podmiotów leczniczych woje-

wództwa dolnośląskiego za lata 2012–2016, [w:] Ćwiąkała-Małys A., Karpińska M. (red.), Wyzwania 

współczesny finansów – wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. 

Mechelli A., Cimini R. (2014), Is comprehensive income value relevant and does location matter? A European 

study , „Accounting in Europeˮ, 11 (1), s. 59–87. 

Mokrzycka K. (2019), Użyteczność mierników oceny kondycji finansowej w szpitalnictwie na przykładzie 

wybranych województw, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomicaˮ, 3 (342), s. 199–219. 

Nita B., Korczak J., Dudycz H., Oleksyk P. (2017), Zastosowanie zorientowanej procesowo ontologii 

w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowościˮ, 92 (152), s. 97–112. 

Nowak E. (2017), Problemy oceny sytuacji finansowej jednostek mikro, „Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego We Wrocławiuˮ, 471, s. 327–335. 

Pascan I.D. (2014), Does comprehensive income tell us more about an entity's performance compared to 

net income? Study on Romanian listed entities, „Procedia Economics and Financeˮ, 15, s. 1077–1082. 

Remlein M. (2019), Społecznie odpowiedzialne inwestycje w sprawozdawczości przedsiębiorstw, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.  

Remlein M., Rówińska M. (2019), Nowa perspektywa bilansu. Model 2MR, [w:] Hońko S., Lulek A. (red.), 

Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin.  

Rówińska M. (2016), Wynik finansowy a kanony rachunkowości, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicachˮ, 253, s. 118–128.Rówińska M., Zadora K. (2012), Bez-

stronnie o wartości godziwej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicachˮ, 125, s. 191–199.. 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-1898-6447
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-1898-6447
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2001
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=579


Nowa perspektywa bilansu. Wartość poznawcza i analityczna – studium przypadku                             165 
 

 
Świderska G.K. (red.) (2010), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz 

pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. 

 Świderska G.K. (2011), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie rynków kapitałowych i orga-

nizacji gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.  

Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej 

rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa. 

Walińska E. (2015), Współczesny model sprawozdania finansowego i jego krytyka, [w:] Walińska E., Bek-

Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B., Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji 

z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 

Wiatrzyk K. (2018), Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny sytuacji finansowej na przykładzie PKN 

Orlen SA, [w:] Ćwiąkała-Małys A., Karpińska M. (red.), Wyzwania współczesny finansów – wybrane 

problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.  

Zarzecki D. (2007), Wykorzystanie wskaźników w zarządzaniu, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 

we Wrocławiuˮ, s. 564–573.  

Zuchewicz J. (2012), Istota wiarygodności informacji sprawozdawczej w dobie kryzysu finansowego, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia ,ˮ 690 (51), s. 889–899. 

 

 

Źródła internetowe 

 

Comarch. Sprawozdanie finansowe (2019), https://www.comarch.pl/files-pl/file_636/SAR_2019.pdf 

https://www.comarch.pl/files-pl/file_636/SAR_2019.pdf (dostęp 22.04.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-0324-8445
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-0324-8445
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-6e2573ea-2ff3-32fe-8dd1-76d3d94cd34b
https://www.comarch.pl/files-pl/file_636/SAR_2019.pdf
https://www.comarch.pl/files-pl/file_636/SAR_2019.pdf


166                                                                                     Marzena Remlein, Małgorzata Rówińska-Kráľ 
 

 

 

 

 

 

 


	Pusta strona

