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OD AUTORKI

Szanowni Państwo

Sprawozdania finansowe dostarczają wielu wartościowych informacji. W praktyce są 
często traktowane jako swoista „czarna skrzynka”, która wprawdzie oddaje prawdę 
o firmie, ale prawdę tę są w stanie odczytać tylko księgowi i finansiści.

Cel, jaki sobie postawiłam, to przekazanie Czytelnikowi umiejętności rozumienia 
i analizowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych przez tych, któ-
rzy podejmują decyzje związane z daną firmą, a więc zarówno nią zarządzają, jak i ją 
nadzorują.

Książka jest podzielona na części, w których odpowiadam na pytania, jakie najczęściej 
stawiają sobie czytelnicy sprawozdania finansowego, a więc: czym jest sprawozdanie 
finansowe, kto sporządza sprawozdanie finansowe i kto odpowiada za jego rzetelność, 
jakich informacji dostarcza bilans, rachunek zysków i strat, a  jakich rachunek prze-
pływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, kto i w ja-
kim celu korzysta z  informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, jak oceniać 
kondycję firmy na podstawie sprawozdania finansowego, jak ocenić stan wypłacalno-
ści firmy.

W książce przedstawiłam proces przejścia od zdarzenia gospodarczego w firmie do 
sprawozdania finansowego, pokazałam, jakie są różnice między księgowością i  ra-
chunkowością. Jest ona skierowana zarówno do studentów i słuchaczy studiów pody-
plomowych, jak i pracowników korzystających z informacji finansowych oraz człon-
ków rad nadzorczych.

Starałam się przedstawić merytoryczny aspekt tej ciekawej i  przydatnej dyscypliny 
w sposób pozwalający na zrozumienie treści sprawozdania finansowego oraz możli-
wości wykorzystania informacji w nim zawartych.

Aby lepiej poznać „kuchnię” tej dziedziny, przygotowane zostały materiały do warsz-
tatów wykorzystujące arkusz kalkulacyjny MS Excel. Są one zawarte w  e-booku 
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 Zrozumieć sprawozdanie finansowe. Materiały do warsztatów (http://macconsulting.
pl/publikacje).

Osobom pragnącym pogłębić wiedzę zawartą w tej książce polecam Wzorcowy plan 
kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Ra-
chunkowości.

Gertruda Krystyna Świderska



…

1. CO WARTO WIEDZIEĆ O SPRAWOZDANIU 
FINANSOWYM

Każdy, kto podejmuje lub zamierza podjąć współpracę biznesową z  określoną fir-
mą, jest zainteresowany jej sytuacją finansową i sięga do sprawozdania finansowego. 
Każdy zarządzający chce wiedzieć, jak podejmowane przez niego decyzje biznesowe 
wpływają na sprawozdanie finansowe. Na początek spróbuję odpowiedzieć na kilka 
pytań:
 1. Co to jest sprawozdanie finansowe?
 2. Kto sporządza sprawozdanie finansowe i kto odpowiada za jego rzetelność?
 3. Kto i w jakim celu korzysta z informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym?

1.1.  Co to jest sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe1 jest usystematyzowanym zbiorem danych finansowych. 
Sposób, w jaki dane finansowe zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym, 
zależy od obowiązujących w danym kraju przepisów prawa. W Polsce decydujący głos 
ma ustawa o rachunkowości, która określa zakres informacji dla:
 • jednostek mikro (załącznik nr 4),
 • jednostek małych korzystających z uproszczeń (załącznik nr 5),
 • organizacji pozarządowych (załącznik nr 6),
 • jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (załącz-

nik nr 1),
 • banków (załącznik nr 2),
 • zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (załącznik nr 3).

1 Można mówić o  sprawozdaniu finansowym i  jego elementach lub o  sprawozdaniu finansowym, 
w skład którego wchodzą sprawozdania finansowe. Temat ten zostanie rozwinięty w dalszej części książki.
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Tabela 1. Zakres informacji w  sprawozdaniach finansowych według załączników 
nr 1–6 do ustawy o rachunkowości

Jednostki
mikro 

(załącznik 
nr 4)

Jednostki 
małe 

korzystające 
z uproszczeń 

(załącznik 
nr 5)

Organizacje 
pozarządowe

(załącznik 
nr 6)

Jednostki 
inne niż 
banki, 

zakłady 
ubezpieczeń 

i zakłady 
reasekuracji 
(załącznik 

nr 1)

Banki 
(załącznik 

nr 2)

Zakłady 
ubezpieczeń 

i zakłady 
reasekuracji
(załącznik 

nr 3)

Informacje 
ogólne

Wprowa-
dzenie do 
sprawozdania 
finansowego

Wprowa-
dzenie do 
sprawozdania 
finansowego

Wprowa-
dzenie do 
sprawozdania 
finansowego

Wprowa-
dzenie do 
sprawozdania 
finansowego

Wstęp

Bilans Bilans Bilans Bilans Bilans Bilans
Współczyn-
nik wypłacal-
ności (pozycje 
pozabilanso-
we)

Pozycje poza-
bilansowe

Informacje 
uzupełniające 
do bilansu

Techniczny 
rachunek 
ubezpieczeń 
majątkowych 
i osobowych
Techniczny 
rachunek 
ubezpieczeń 
na życie

Rachunek 
zysków i strat

Rachunek 
zysków i strat

Rachunek 
zysków i strat

Rachunek 
zysków i strat

Rachunek 
zysków i strat

Ogólny 
rachunek zy-
sków i strat

Zestawie-
nie zmian 
w kapitale 
(funduszu) 
własnym

Zestawie-
nie zmian 
w kapitale 
(funduszu) 
własnym

Zestawienie 
zmian w kapi-
tale własnym

Rachunek 
przepływów 
pieniężnych

Rachunek 
przepływów 
pieniężnych

Rachunek 
przepływów 
pieniężnych 
(metoda bez-
pośrednia)

Dodatkowe 
informacje 
i objaśnienia

Informacja 
dodatkowa

Dodatkowe 
informacje 
i objaśnienia

Dodatkowe 
informacje 
i objaśnienia

Dodatkowe 
informacje 
i objaśnienia
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Ustawa o  rachunkowości wskazuje (w art. 45 ust. 1a), że emitenci papierów warto-
ściowych dopuszczeni, zamierzający się ubiegać lub ubiegający się o  ich dopuszcze-
nie do obrotu na rynku regulowanym mogą sporządzać sprawozdanie finansowe we-
dług międzynarodowych standardów ogłoszonych w  formie rozporządzeń Komisji 
Europejskiej, zwanych „MSR”. Standardy te obejmują Międzynarodowe Standardy 
Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) oraz związane z nimi interpretacje. Sprawozdanie tych jednostek obejmuje: 
sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawoz-
danie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, dodat-
kowe informacje i  objaśnienia. Międzynarodowe standardy nie podają jednolitego 
wzoru sprawozdania finansowego. Jednostka sporządzająca sprawozdania finansowe 
musi dostosować je do wymagań określonych we wszystkich Międzynarodowych 
Standardach Rachunkowości i  Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości 
Finansowej.

Zgodnie z MSR mogą także sporządzać sprawozdania jednostki wchodzące w skład 
grupy kapitałowej, jeśli jednostka dominująca sporządza sprawozdanie zgodnie 
z MSR.

Zestawienia zawarte w sprawozdaniach finansowych prezentują informacje o kondy-
cji finansowej firmy (jej zasobach i  zadłużeniu), efektach prowadzonej działalności 
(zyskach lub stratach), wpływach i wydatkach (przepływach pieniężnych).

1.2.  Kto sporządza sprawozdanie finansowe i kto ponosi 
odpowiedzialność za jego rzetelność

Sporządzenie sprawozdania finansowego stanowi końcowy etap cyklu rachunkowości 
finansowej. W cyklu rachunkowości finansowej można wyodrębnić2:
 • etap rejestracji zdarzeń, na który składają się: identyfikacja zdarzeń i ich rejestra-

cja w dzienniku, przeniesienie zapisów zarejestrowanych w dzienniku do księgi 
głównej,

 • etap przygotowania sprawozdania finansowego i zamknięcia ksiąg.

2 Świderska, Więcław (red.), 2016, s. 41.
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Za sporządzenie i prezentację sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jed-
nostki3. Zapewnia on sporządzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finanso-
wego (art. 52 ust. 1 u.r.) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego4.

Kierownik jednostki przedstawia sprawozdanie właściwym organom, zgodnie z obo-
wiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Spra-
wozdanie finansowe podpisują – podając zarazem datę podpisu – osoba, której po-
wierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką 
kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna 
osoba wchodząca w skład tego organu w sposób, o którym mowa w ust. 2b. Odmowa 
podpisu sprawozdania finansowego wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia 
dołączonego do sprawozdania finansowego (art. 52 ust. 2 u.r.). Roczne sprawozdanie 
finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu (art. 53 ust. 1 u.r.) przez organ zatwierdza-
jący, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, natomiast skonsolidowane spra-
wozdanie finansowe – nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy 
sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej (art. 63c ust. 4 u.r.).

Każda część sprawozdania finansowego powinna być jasno zidentyfikowana. Nie-
zbędne dla poprawnego rozumienia prezentowanych informacji dane powinny być 
wyeksponowane i powtarzane.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z  działalności jednostki sporządza się 
w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrą-
gleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w spra-
wozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności (art. 45 ust. 5 u.r.).

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorują-
cego jednostkę są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełnia-
ło wymagania przewidziane w ustawie (art. 4a ust. 1 u.r.), to znaczy rzetelnie i jasno 
przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy (art. 4 ust. 1 u.r.).

3 Przez określenie „kierownik jednostki” rozumie się członka zarządu lub innego organu zarządzają-
cego, a jeżeli jest to organ wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustano-
wionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się 
wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących 
sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i  spółki komandytowo-akcyjnej – 
komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten 
stosuje się odpowiednio. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka ustano-
wionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz zarządcę sukcesyjnego (art. 3 ust. 1 pkt 6 u.r.).

4 Tryb sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego określają art. 63c i 63d u.r.
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1.3.  Kto i w jakim celu korzysta z informacji zawartych 
w sprawozdaniu finansowym

Sprawozdania finansowe stanowią jedyną powszechnie dostępną informację o  sy-
tuacji finansowej firmy i  są przeznaczone przede wszystkim dla użytkowników ze-
wnętrznych, czyli tych, którzy mają lub planują mieć kontakt z firmą. Z  informacji 
o sytuacji finansowej i wynikach działalności jednostki korzystają zarówno zarządza-
jący (użytkownicy wewnętrzni), jak i użytkownicy zewnętrzni: akcjonariusze i udzia-
łowcy, którzy nie zarządzają firmą osobiście, pożyczkodawcy i wierzyciele handlowi, 
odbiorcy towarów, wyrobów i usług, urzędy skarbowe i inni zainteresowani.

Rysunek 1.1. Odbiorcy informacji pochodzących z  rachunkowości, zawartych 
w sprawozdaniu finansowym

Firma

Pracownicy
Zarządzający

Odbiorcy informacji pochodzących z rachunkowości

Właściciele Pożyczkodawcy

Agencje rządowe    Wierzyciele handlowi

Źródło: opracowanie własne

Właściciele (akcjonariusze, udziałowcy), którzy nie są menedżerami (nie zarządzają 
osobiście firmą), potrzebują wiarygodnych informacji pozwalających im ocenić, czy 
prawidłowo zainwestowali swoje pieniądze, informacji, które pomogłyby im podjąć 
decyzję, czy zatrzymać akcje, sprzedać je lub kupić. Ponadto chcą wiedzieć, czy spółka 
jest zdolna do wypłacenia dywidend i w jakiej wysokości.

Pożyczkodawcy (np. banki) i wierzyciele handlowi (np. dostawcy) są zainteresowa-
ni informacjami, które pomogłyby im ocenić, czy należne kwoty zostaną zapłacone 
w terminie, czy związane z udzielonymi pożyczkami oprocentowanie będzie spłaco-
ne w  terminie, czy sytuacja finansowa tej firmy pozwala dobrze rokować na dalszą 
współpracę gospodarczą oraz czy firma nie zbankrutuje.

Odbiorcy towarów, wyrobów i usług są zainteresowani informacją, czy mogą (szcze-
gólnie gdy są związani długoterminowymi umowami) liczyć na terminowe dostawy, 
jakie są możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.
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