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FORMA SPRAWOZDANIA Z WYNIKU 
CAŁOŚCIOWEGO — PERSPEKTYWA POLSKIEGO 
I NIEMIECKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO

Jacek Gad

Wprowadzenie

W   Stanach Zjednoczonych od lat dziewięćdziesią-
tych wynik całościowy stanowi element spra-

wozdań finansowych. W Europie spółki sporządzające 
sprawozdania finansowe według Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 
prezentują wynik całościowy, począwszy od 2009 roku. 
Koncepcja wyniku całościowego jest relatywnie nowa 
na Starym Kontynencie, dlatego w praktyce nie został 
jeszcze wpracowany jednolity standard sprawozdawczy. 
Rodzi to pewne problemy związane z  brakiem porów-
nywalności sprawozdań finansowych. 

Wynik całościowy jest jednym z symboli przejścia od 
rachunkowości „zysku” do rachunkowości „wartości” 
(Walińska, 2009, s.  337–339). Jak zauważyła E. Waliń-
ska (2013, s.  653), „wynik całościowy to wyznacznik 
nowej epoki gospodarczej, w której dominującą siłą jest 
rynek finansowy”. 

Sprawozdanie z  wyniku całościowego, zdaniem 
M.  Marcinkowskiej (2003, s.  97), jest adresowane 
przede wszystkim do użytkowników, którzy nie dyspo-
nują zaawansowaną wiedzą z  zakresu rachunkowości. 

Sprawozdanie to powinno ułatwić im ocenę sytuacji 
finansowej jednostki.

Zarówno w  polskojęzycznej literaturze przedmiotu, 
jak i w praktyce sprawozdawczej sformułowanie „com-
prehensive income” tłumaczone jest jako dochód ca-
łościowy, dochód całkowity, wynik całościowy, wynik 
całkowity. W niniejszym artykule sformułowanie to bę-
dzie tłumaczone jako wynik całościowy. Odpowiednio 
sformułowanie „other comprehensive income” będzie 
tłumaczone jako pozostały wynik całościowy. W  ana-
logiczny sposób sformułowanie to przetłumaczyły: 
M.  Marcinkowska (2003), A. Szychta (2010), E.  Wa-
lińska (2012). Natomiast sprawozdanie zawierające 
składniki pozostałego wyniku całościowego określane 
będzie jako sprawozdanie z wyniku całościowego. 

Pozostały wynik całościowy jest ważną pozycją 
sprawozdawczą dla zarządzających, gdyż może on 
w  istotnym stopniu wpływać na wynik całościowy, bę-
dący sumą pozostałego wyniku całościowego i wyniku 
finansowego netto. Pozostały wynik całościowy może 
zniwelować stratę netto (wynik finansowy netto ujemny 
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– wynik całościowy dodatni), ale może również tę stratę 
powiększyć (wynik finansowy netto ujemny –  wynik 
całościowy ujemny). Problem jednak w  tym, że zarzą-
dzający mają ograniczony wpływ na składniki pozosta-
łego wyniku całościowego (przychody i  koszty kapita-
łowe), ponieważ odzwierciedlają one zdarzenia będące 
często poza ich kontrolą (Gad, 2015a, s.  635). Zarzą-
dzający mogą natomiast umożliwić występowanie wy-
branych składników pozostałego wyniku całościowego 
poprzez odpowiednie zapisy w polityce rachunkowości. 
Mowa tu na przykład o zyskach i stratach wynikających 
z  przyjętego przez zarządzających w  polityce rachun-
kowości modelu przeszacowania (Frendzel, 2012, s. 91).

Składniki pozostałego wyniku całościowego od-
zwierciedlają przyszłe potencjalne korzyści ekonomicz-
ne oraz przyszłe potencjalne zmniejszenia korzyści 
ekonomicznych, które mogą być odniesione na wynik 
finansowy. Użyteczność sprawozdania z  wyniku cało-
ściowego zależy w dużej mierze od jego transparentno-
ści. W  sytuacji gdy ze względu na formę nie jest ono 
zrozumiałe dla użytkowników sprawozdań finanso-
wych, staje się dodatkowym, niepotrzebnym obciąże-
niem dla zarządzających. Jak wskazują wyniki badań, 
informacje prezentowane w  sprawozdaniu z  wyniku 
całościowego są  wtedy użyteczne dla użytkowników 
sprawozdań finansowych, gdy są  dostępne i  łatwe do 
przetworzenia (Hirst, Hopkins, 1998, s.  47). W  tym 
kontekście uzasadnione wydają się badania dotyczące 
zakresu i formy sprawozdania z wyniku całościowego.

Celem artykułu jest ustalenie, czy na przestrzeni lat 
2012–2014 zmieniła się praktyka sprawozdawcza w  ob-
szarze wyniku całościowego. Analizie poddane zostały 
następujące obszary: sposoby nazywania sprawozdania 
z  wyniku całościowego, ogólna forma sprawozdania 
z wyniku całościowego, najczęściej prezentowane skład-
niki pozostałego wyniku całościowego, warianty prezen-
tacji składników pozostałego wyniku całościowego.

Artykuł powstał na podstawie studiów literaturo-
wych, analizy międzynarodowych regulacji sprawoz-
dawczości finansowej oraz analizy skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych spółek publicznych należą-
cych do indeksów WIG 30 oraz DAX.

Istota wyniku całościowego

W   literaturze zaznacza się, że wynik całościowy 
oznacza wzrost (lub spadek) bogactwa właścicieli 

w danym okresie (Marcinkowska, 2003, s. 9; Szychta, de 
la Rosa, 2012, s.  140). Wynik całościowy odzwierciedla 
sumę tradycyjnego wyniku finansowego netto za okres 
oraz tzw. wyniku kapitałowego (przychody kapitałowe 
pomniejszone o  koszty kapitałowe), ujętego w  kapitale 
własnym z pominięciem rachunku zysków i strat (Waliń-
ska, 2009, s. 339). Obejmuje on zatem wszystkie składniki 
rachunku zysków i strat oraz pozostały wynik całościowy 
(MSR 1, 2008, paragraf 7). Wynik całościowy jest tożsamy 
ze zmianą kapitału własnego, niewynikającą z  transakcji 
z właścicielami (Marcinkowska, 2003, s. 91) (rys. 1). 

Prezentacja składników pozostałego wyniku cało-
ściowego jest obowiązkowa dla spółek publicznych 
sporządzających sprawozdania finansowe według 
MSSF. Składniki te związane są  m.in. (MSR 1, 2008, 
paragraf 7):
a) ze zmianą w nadwyżce z przeszacowania,
b) z zyskami i  stratami aktuarialnymi z  tytułu progra-

mu określonych świadczeń,
c) z  zyskami i  stratami wynikającymi z  przeliczenia 

pozycji sprawozdania finansowego jednostki dzia-
łającej zagranicą,

d) z zyskami i stratami z tytułu przeszacowania skład-
ników aktywów finansowych dostępnych do sprze-
daży,

e) z efektywną częścią zysków i strat związanych z  in-
strumentem zabezpieczającym w  ramach zabezpie-
czania przepływów pieniężnych.
Prezentacja wyniku całościowego ma na celu zwięk-

szenie transparentności sprawozdawczości finansowej. 
W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę również na 
inne korzyści związane z  koncepcją wyniku całościo-
wego. M. Marcinkowska (2003, s.  105) wskazała, że 
dzięki wynikowi całościowemu użytkownicy sprawoz-
dań finansowych mogą uwzględnić w swoich analizach 
różne aspekty rentowności, tj. opierać swoje prognozy 
nie tylko na przychodach i  kosztach danego okresu, 
ale również na przychodach i  kosztach kapitałowych. 
Zdaniem A. Szychty (2012, s.  85), prezentacja dwóch 
kategorii wyniku, tj. zysku lub straty netto oraz pozo-
stałego wyniku całościowego, pozwala na sformułowa-
nie wniosków co do wpływu składników pozostałego 
wyniku całościowego na wzrost wartości dla akcjona-
riuszy spółki.

Forma prezentacji składników 
pozostałego wyniku całościowego

S prawozdanie z  wyniku całościowego może być pre-
zentowane razem z tradycyjnym rachunkiem zysków 

i strat lub oddzielnie od tradycyjnego rachunku zysków 
i  strat. W  sytuacji gdy sprawozdanie to prezentowane 
jest oddzielnie od rachunku zysków i  strat, wówczas 
rozpoczyna się od zysku (straty) netto (MSR 1, 2008, 
paragraf 81) (rys. 2).

Rys. 1. Definicja wyniku całościowego
Źródło: (Marcinkowska, 2003, s. 91)
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B. Bek-Gaik (2013, s. 231) zauważyła, że w praktyce 
sprawozdawczej badanych spółek dostrzec można in-
dywidualne podejście do zasad przedstawiania infor-
macji w ramach sprawozdania z wyniku całościowego.

Wyniki badań prowadzonych zagranicą potwierdzają, 
że forma prezentacji wyniku całościowego wpływa na 
to, jak inwestorzy wykorzystują te informacje. Jedno-
cześnie trudno wskazać jednoznacznie, jaka forma pre-
zentacji jest preferowana przez inwestorów (Chambers 
i in., 2007, s. 559; Maines, McDaniel, 2000, s. 180–182; 
Hirst, Hopkins, 1998, s. 48–50).

Sprawozdanie z wyniku całościowego 
w praktyce spółek publicznych 
należących do indeksów WIG 30  
oraz DAX

B adaniu poddane zostało 180 skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych sporządzonych w  latach 

2012–2014 przez spółki z indeksów WIG 30 oraz DAX1. 
Uwzględniono zatem sprawozdania największych 
spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w  Warszawie oraz na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych we Frankfurcie. Wybór grupy ba-
dawczej wynikał z faktu, iż gospodarka niemiecka jest 
największa w Unii Europejskiej, natomiast gospodarka 
polska jest największa spośród „nowych członków” 
Unii Europejskiej. Zarówno w  Polsce, jak i  w  Niem-
czech mamy do czynienia z kontynentalnym modelem 
rachunkowości, który charakteryzuje się m.in. tenden-
cją do zmniejszania zakresu ujawnień (Surdykowska, 
1999, s.  68–69). Jednakowa liczebność spółek wcho-
dzących w skład indeksów WIG 30 oraz DAX ułatwia 
porównywalność. Wydaje się jednocześnie, że w skład 
tych indeksów wchodzą spółki, których sprawozdania 
finansowe mogą stanowić wzorzec dla pozostałych 
spółek.

W  ramach procesu badawczego sformułowano na-
stępujące pytania badawcze:
1) w jaki sposób badane spółki nazywały sprawozdanie 

zawierające składniki pozostałego wyniku całościo-
wego?

2) jaka jest ogólna forma prezentacji sprawozdania z wy-
niku całościowego (jedno czy dwa sprawozdania)?

3) które składniki pozostałego wyniku całościowego 
prezentowane były najczęściej przez badane spółki?

4) w  ramach jakiego wariantu prezentowane są  skład-
niki pozostałego wyniku całościowego?
Wyniki badania wskazują, że spółki należące do indeksu 

WIG 30 zastosowały na przestrzeni lat 2012–2014 aż osiem 
różnych nazw sprawozdania zawierającego składniki pozo-
stałego wyniku całościowego (tab. 1). Należy zauważyć, że 
spółki użyły nazwy Sprawozdanie z całkowitych dochodów 
zarówno w sytuacji, gdy było to jedno sprawozdanie (łączą-
ce tradycyjny rachunek zysków i  strat oraz sprawozdanie 
zawierające składniki pozostałego wyniku całościowego), 
jak i wówczas, gdy było ono zaprezentowane oddzielnie od 
tradycyjnego rachunku zysków i strat.

Rys. 2. Sposoby prezentacji składników pozostałego wyniku ca-
łościowego
Źródło: opracowanie własne

Dozwolone są  również dwie formy prezentowania 
skutków podatkowych związanych z pozostałym wyni-
kiem całościowym. Jednostka może prezentować skład-
niki pozostałego wyniku całościowego (MSR 1, 2008, 
paragraf 91):
a) pomniejszone o odnośne skutki podatkowe lub
b) przed ujęciem odnośnych skutków podatkowych 

z wykazaniem łącznej kwoty podatku dochodowego 
odnoszącej się do tych składników.
Pozycje pozostałego wyniku całościowego powinny 

być podzielone na dwie sekcje. Pierwsza sekcja dotyczy 
pozycji, które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski 
lub straty, natomiast w  drugiej sekcji prezentowane 
są pozycje, które zostaną następnie przeklasyfikowane 
na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków.

Badania nad formą sprawozdania z  wyniku całościo-
wego spółek publicznych notowanych na GPW prowa-
dzone były m.in. przez A. Szychtę (2010; 2012), A. Szychtę 
i D. de la Rosę (2012), E. Walińską i B. Bek-Gaik (2011), 
B. Bek-Gaik (2012; 2013), J. Gada (2014; 2015b).

Wyniki badań prowadzonych przez A. Szychtę  
i D. de la Rosę (2012, s. 141) wskazują, że brakuje uni-
wersalnej formy prezentacji składników pozostałego 
wyniku całościowego. Tytuły poszczególnych składni-
ków pozostałego wyniku całościowego są nieprecyzyjne 
i niejasne. Wiele spośród badanych spółek publicznych 
notowanych na GPW nie publikuje not dotyczących 
pozostałego wyniku całościowego. Dodatkowo spółki, 
które publikują noty dotyczące pozostałego wyniku 
całościowego nie zamieszczają w  nich kompletnych 
informacji.

Wyniki badań zrealizowanych przez B. Bek-Gaik 
(2012; 2013) pozwalają stwierdzić, że w latach 2009–2011 
badane spółki w większości prezentowały oddzielnie ra-
chunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałego 
wyniku całościowego.
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Porównanie sposobu nazywania sprawozdania 
zawierającego składniki wyniku całościowego przez 
spółki należące do indeksu WIG 30 oraz DAX wyma-
ga uwzględnienia anglojęzycznych wersji sprawozdań 
finansowych.

W  anglojęzycznych wersjach sprawozdań finanso-
wych w spółkach należących do indeksu WIG 30 nazwy 
sprawozdania z wyniku całościowego były zdecydowa-
nie mniej zróżnicowane. W  przypadku spółek z  tego 
indeksu zidentyfikowano cztery nazwy sprawozdania 
zawierającego składniki pozostałego wyniku całościo-
wego. Aż 76,7% spółek z  indeksu WIG 30 nazwało to 
sprawozdanie Statement of comprehensive income 
(tab. 2). 

Na przestrzeni analizowanych lat, w  anglojęzycz-
nych wersjach sprawozdań finansowych spółek z  in-
deksu DAX, zidentyfikowano cztery nazwy sprawoz-
dania z wyniku całościowego. Zdecydowana większość 
(86,7%) spółek określiła to sprawozdanie jako State-
ment of comprehensive income (tab. 3). 

Warto zauważyć, że jedna ze spółek z indeksu DAX 
nazwała to sprawozdanie (Income and expense reco-
gnized in equity), biorąc pod uwagę sposób ujmowania 
składników pozostałego wyniku całościowego w syste-
mie rachunkowości.

Różnice między spółkami należącymi do indeksów 
WIG 30 i  DAX dotyczące nazywania sprawozdania 
zawierającego składniki pozostałego wyniku całościo-
wego pojawiły się m.in. z tego, iż w przypadku spółek 
należących do polskiego indeksu składniki pozostałe-
go wyniku całościowego prezentowane były zarówno 
w ramach jednego, jak i dwóch sprawozdań. Większość 
spółek z  indeksu WIG 30, podobnie jak w przypadku 
spółek z indeksu DAX, wykorzystało nazwę Statement 
of comprehensive income. Z  tym że w  przypadku 
spółek z indeksu WIG 30 nazwa ta dotyczyła zarówno 
sytuacji, gdy sprawozdanie zawierające składniki po-
zostałego wyniku całościowego prezentowane było od-
dzielnie od rachunku zysków i strat, jak i sytuacji gdy 

Tab. 1. Nazwy w języku polskim sprawozdania zawierającego 
składniki pozostałego wyniku całościowego zastosowane w la-
tach 2012–2014 przez spółki z indeksu WIG 30

Nazwa sprawozdania 
zawierającego składniki 
pozostałego wyniku całościowego

Udział spółek 
z WIG 30

Jedno sprawozdanie

1 Sprawozdanie z wyniku finansowego 
i pozostałych całkowitych dochodów 3,3%

2 Sprawozdanie z wyniku i pozostałych 
całkowitych dochodów 3,3%

3 Sprawozdanie z zysków i strat oraz 
innych całkowitych dochodów 10,0%

4 Rachunek zysków i strat oraz 
inne całkowite dochody 3,3%

5 Sprawozdanie z wyniku finansowego 
i innych całkowitych dochodów 3,3%

6A Sprawozdanie z całkowitych dochodów 16,7%

Dwa sprawozdania

6B Sprawozdanie z całkowitych dochodów 53,3%

7 Zestawienie całkowitych dochodów 3,3%

8 Zestawienie zysku całkowitego 3,3%

Źródło: opracowanie własne

Tab. 2. Nazwy w języku angielskim sprawozdania zawierającego 
składniki pozostałego wyniku całościowego zastosowane w la-
tach 2012–2014 przez spółki z indeksu WIG 30

Nazwa sprawozdania 
zawierającego składniki 
pozostałego wyniku całościowego

Udział 
procentowy 

spółek 
z indeksu 
WIG 30

Jedno sprawozdanie 

1A Statement of comprehensive income 16,7%

2 Statement of profit or loss and 
other comprehensive income 16,7%

3  Statement of financial results and 
other comprehensive income 3,3%

4 Statement of the results and 
other total revenue 3,3%

Dwa sprawozdania

1B Statement of comprehensive income 60,0%

Źródło: opracowanie własne

Tab. 3. Nazwy w języku angielskim sprawozdania zawierającego 
składniki pozostałego wyniku całościowego zastosowane w la-
tach 2012–2014 przez spółki z indeksu DAX 

Nazwa sprawozdania 
zawierającego składniki 
pozostałego wyniku całościowego

Udział 
procentowy 

spółek 
z indeksu DAX

1 Statement of comprehensive income 86,7%

2 Statement of recognized 
income and expense 6,7%

3 Income and expense 
recognized in equity 3,3%

4 Statement of comprehensive income/loss 3,3%

Źródło: opracowanie własne
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stanowiło ono część jednego sprawozdania (łączącego 
rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie zawierające 
składniki pozostałego wyniku całościowego). Należy 
podkreślić, że w MSR 1 (paragraf 10) zasugerowano, iż 
sprawozdanie zawierające składniki pozostałego wyni-
ku całościowego może być określane jako Statement of 
comprehensive income lub Statement of profit or loss 
and other comprehensive income. Różne sposoby na-
zywania sprawozdania zawierającego składniki pozo-
stałego wyniku całościowego mogą powodować zamie-
szanie wśród użytkowników sprawozdań finansowych.

Na przestrzeni analizowanych lat wszystkie spółki 
z  indeksu DAX prezentowały wynik całościowy w  ra-
mach dwóch sprawozdań. W przypadku spółek z indek-
su WIG 30 taką formę zastosowało 60% spółek w roku 
2012 oraz 63% spółek w latach 2013 i 2014 (tab. 4).

Spółki z obu indeksów prezentowały pięć głównych 
składników pozostałego wyniku całościowego (tab. 5). 
W przypadku spółek z indeksu WIG 30 na przestrzeni 
analizowanych lat zwiększył się udział spółek prezen-
tujących składniki pozostałego wyniku całościowego.

Spółki podlegające badaniu prezentowały składniki 
pozostałego wyniku całościowego w  ramach czterech 
wariantów. Poszczególne warianty różnią się zakresem 
informacji prezentowanych w sprawozdaniu z wyniku 
całościowego. W  pierwszym wariancie prezentowane 
są  jedynie składniki pozostałego wyniku całościowe-
go bez podziału na podlegające oraz niepodlegające 
reklasyfikacji. W czwartym wariancie z kolei poszcze-
gólne składniki pozostałego wyniku całościowego zo-
stały podzielone na dwie grupy (tj. podlegające oraz 
niepodlegające reklasyfikacji) oraz zaprezentowane 
zostały korekty reklasyfikacyjne (tab. 6). 

Wyniki badań wskazują, że na przestrzeni analizo-
wanych lat praktyka sprawozdawcza spółek należących 
do indeksów WIG 30 oraz DAX różni się znacząco. 
Spółki należące do indeksu WIG 30 prezentowały 
składniki pozostałego wyniku całościowego w ramach 
wariantów drugiego i  trzeciego. Natomiast spółki 
z  indeksu DAX prezentowały składniki pozostałego 
wyniku całościowego w  ramach wariantów pierwsze-
go, drugiego, trzeciego i  czwartego. Spółki należące 

Tab. 4. Udział procentowy spółek z indeksów WIG 30 oraz DAX prezentujących pozostały wynik całościowy w ramach jednego lub dwóch 
sprawozdań 

Spółki z WIG 30 Spółki z DAX

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Prezentacja wyniku całościowego 
w ramach jednego sprawozdania 40,0% 37,0% 37,0% 0% 0% 0%

Prezentacja wyniku całościowego 
w ramach dwóch sprawozdań 60,0% 63,0% 63,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie własne

Tab. 5. Udział procentowy spółek z indeksów WIG 30 oraz DAX prezentujących poszczególne składniki pozostałego wyniku całościowego

Spółki z WIG 30 Spółki z DAX

Najczęściej prezentowane składniki 
pozostałego wyniku całościowego

Rok 
2012

Rok 
2013

Rok 
2014

Rok 
2012

Rok 
2013

Rok 
2014

1 Zyski i straty aktuarialne z tytułu 
programu określonych świadczeń 20,0% 70,0% 73,3% 70,0% 100,0% 100,0%

2  Zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania 
finansowego jednostki działającej za granicą 70,0% 70,0% 73,3% 100,0% 100,0% 96,7%

3 Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników 
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 53,3% 50,0% 50,0% 96,7% 90,0% 86,7%

4
Efektywna część zysków i strat związanych 
z instrumentem zabezpieczającym w ramach 
zabezpieczania przepływów pieniężnych 

56,7% 63,3% 76,7% 93,3% 93,3% 96,7%

5 Niezrealizowane zyski / straty z inwestycji 
wycenianych metodą praw własności 0% 10,0% 10,0% 43,3% 60,0% 73,3%

Źródło: opracowanie własne
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Tab. 6. Cztery warianty prezentacji składników pozostałego wyniku całościowego przez badane spółki z indeksu WIG 30 oraz DAX 

Warianty 
prezentacji Składniki pozostałego wyniku całościowego 

Wariant 1

1. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Zyski (straty) z tytułu przeszacowania aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży Skutki aktualizacji aktywów trwałych 

2. Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych 
3. Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych
4. Inne pozycje 
5. Podatek dochodowy dotyczący składników wyniku całościowego 

Wariant 2

I Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat 
• zmiana wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 
• zyski / straty z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 
• różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych 
• inne pozycje 
• podatek dochodowy 

II Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat 
• zyski / straty aktuarialne netto z tytułu programu określonych świadczeń 
• zysk z aktualizacji wyceny środków trwałych 
• wycena nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej na moment przeklasyfikowania
• inne pozycje 
• podatek dochodowy 

Wariant 3

1. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (zmiany w kwocie) 
• przeklasyfikowanie do wyniku finansowego netto 
• zmiany w ciągu roku obrotowego (zmiany kursu wymiany) 
• podatek dochodowy 

2. Inwestycje dostępne do sprzedaży (zmiany w kwocie)
• przeklasyfikowanie do wyniku finansowego netto
• zmiany w ciągu roku obrotowego (zmiany wartości godziwej)
• podatek dochodowy

3. Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (zmiany w kwocie) 
• przeklasyfikowanie do wyniku finansowego netto
• zmiany w ciągu roku obrotowego (zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy 

pieniężne) 
• podatek dochodowy 

4. Zyski aktuarialne z tytułu programów określonych programów pracowniczych oraz innych korzyści po okresie zatrudnienia 
• zmiany w zyskach aktuarialnych
• podatek dochodowy 

5. Udział pozostałego wyniku całościowego w jednostkach stowarzyszonych 
• przeklasyfikowanie do wyniku finansowego netto 
• zmiany w ciągu roku obrotowego 

6. Pozostałe składniki wyniku całościowego
• przeklasyfikowanie do wyniku finansowego netto 
• zmiany w ciągu roku obrotowego 

do indeksu WIG 30 stosowały jedynie (obowiązujące 
w  poszczególnych latach) wytyczne MSR 1  dotyczące 
formy sprawozdania z  wyniku całościowego, tymcza-
sem spółki z indeksu DAX wykraczały poza te wytycz-
ne. Wydaje się, że forma sprawozdania z wyniku cało-
ściowego stanowi swego rodzaju „papierek lakmusowy” 
transparentności sprawozdawczości finansowej spółek 
publicznych. 

W przypadku spółek z indeksu WIG 30 w roku 2014 
niemal wszystkie (96,7%) spółki zastosowały wariant 

drugi do prezentacji składników pozostałego wyniku 
całościowego. W  2014 roku ten sam wariant zastoso-
wało jedynie 40% spółek z indeksu DAX. Jednocześnie 
w tym samym roku ponad 50% spółek z indeksu DAX 
zastosowało wariant czwarty (tab. 7).

Wyniki badań wskazują, że coraz więcej spółek z in-
deksu DAX wybiera wariant sprawozdania z  wyniku 
całościowego charakteryzujący się największą przejrzy-
stością informacyjną (tj. wariant czwarty). Wyraźnie 
zarysowana jest ewolucja tego sprawozdania polegająca 
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na przenoszeniu informacji z not do samego sprawoz-
dania. Taka forma prezentacji ułatwia analizę składni-
ków pozostałego wyniku całościowego.

W  przypadku spółek z  indeksu WIG 30 podobna 
ewolucja nie miała miejsca. Spółki te zastosowały 
jedynie wymagania znowelizowanego w  roku 2012 
MSR 1, czyli podzieliły składniki pozostałego wyniku 
całościowego na podlegające i niepodlegające reklasy-
fikacji (wariant drugi). 

Poziom transparentności sprawozdania z  wyniku 
całościowego może wynikać z  wymiarów kultur naro-

dowych, które badali G. Hofstede i G.J. Hofstede (2007). 
Jednym z  tych wymiarów jest unikanie niepewności, 
rozumiane jako „stopień zagrożenia odczuwalny przez 
członków danej kultury w obliczu sytuacji nowych, nie-
znanych lub niepewnych. Uczucie to wyraża się między 
innymi stresem i  potrzebą przewidywalności, która 
może być zaspokojona przez wszelkiego rodzaju prawa, 
przepisy i zwyczaje” (Hofstede, Hofstede, 2007, s. 181). 
W krajach o wysokim wskaźniku unikania niepewności 
(np. Polska) zarządzający rezygnują z  prezentowania 
szczegółowych, nieobligatoryjnych ujawnień. W  przy-

Warianty 
prezentacji Składniki pozostałego wyniku całościowego 

Wariant 4

I Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat

1. Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek działających za granicą 
• przeklasyfikowanie do wyniku finansowego netto 
• zmiany pojawiające się w trakcie roku obrotowego (zmiana w wartości nie ujęta w wyniku finansowym) 

2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
• przeklasyfikowanie do wyniku finansowego netto 
• zmiana wartości godziwej nie ujęta w wyniku finansowym 

3. Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 
• przeklasyfikowanie do wyniku finansowego netto 
• zmiana wartości godziwej nie ujęta w wyniku finansowym 

4. Zmiany wynikające z wyceny odnoszonej na kapitał 
• przeklasyfikowanie do wyniku finansowego netto 
• zmiana wartości godziwej nie ujęta w wyniku finansowym 

5. Pozostałe 
• przeklasyfikowanie do wyniku finansowego netto 
• zmiany pojawiające się w trakcie roku 

6. Podatek dochodowy dotyczący składników wyniku całościowego 
II Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków lub strat 

1. Zyski/ straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń 
2. Zyski/straty aktuarialne dotyczące inwestycji wycenianych metodą praw własności 
3. Pozostałe zmiany w zyskach całkowitych 
4. Podatek dochodowy dotyczący składników wyniku całościowego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Gad, 2014; 2015b)

Tab. 6. (cd.)

Tab. 7. Udział procentowy spółek z indeksu WIG 30 oraz DAX prezentujących pozycje pozostałego wyniku całościowego według jednego 
z czterech wariantów

Warianty 
prezentacji 

Spółki z WIG 30 Spółki z DAX

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Wariant 1 83,3% 10,0% 3,3% 46,7% 6,7% 6,7%

Wariant 2 16,7% 90,0% 96,7% 10,0% 46,7% 40,0%

Wariant 3 0,0% 0,0% 0,0% 43,3% 0,0% 0,0%

Wariant 4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 46,6% 53,3%

Źródło: opracowanie własne
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padku krajów o  średnim wskaźniku unikania niepew-
ności (np. Niemcy) skłonność do prezentowania fakul-
tatywnych ujawnień jest wyższa. Do wymiarów kultur 
narodowych zaliczono także dystans do władzy (Hof- 
stede, Hofstede, 2007, s. 54–70). W krajach o wysokim 
wskaźniku dystansu do władzy (np. Polska) występuje 
potrzeba dostosowania rachunkowości do ujednolico-
nych zasad, procedur, z kolei w krajach o niskim wskaź-
niku dystansu do władzy (np. Niemcy) rachunkowość 
w  większym stopniu odzwierciedla potrzeby praktyki. 
Wyniki badań przeprowadzonych przez N.H. Akman 
(2011, s. 12) wskazują, że istnieje negatywna korelacja 
między poziomem wskaźnika dystansu do władzy i za-
kresem ujawnień finansowych. 

Należy oczekiwać, że z  czasem wypracowany zosta-
nie w Polsce oraz w Niemczech wzorzec sprawozdawczy 
dotyczący prezentacji składników pozostałego wyniku 
całościowego. Wydaje się, że nastąpi to nie za sprawą 
działań legislacyjnych a  za sprawą decyzji zarządów 
spółek publicznych. 

Podsumowanie

K luczowa z punktu widzenia użyteczności sprawoz-
dania z  wyniku całościowego jest forma prezen-

tacji składników pozostałego wyniku całościowego. 
Użytkownicy sprawozdania z  wyniku całościowego 
powinni mieć dostęp nie tylko do zagregowanych kwot, 
ale również do korekt reklasyfikacyjnych oraz zmian 
wartości nieujmowanych w danym okresie. Wielkości 
te powinny być prezentowane albo w  sprawozdaniu 
z  wyniku całościowego albo w  notach. Należy zazna-
czyć, że niemal połowa badanych spółek publicznych 
nie publikowała not dotyczących składników pozo-
stałego wyniku całościowego. Pod tym względem 
zdecydowanie wyróżniają się spółki z  indeksu DAX. 
Większość spółek z  tego indeksu prezentuje pełne 
informacje na temat składników pozostałego wyniku 
całościowego w sprawozdaniu z wyniku całościowego. 
Analiza praktyki sprawozdawczej wskazuje, iż w  spół-
kach z  indeksu DAX miała miejsce wyraźna ewolucja 
sprawozdania z  wyniku całościowego polegająca na 
zwiększeniu przejrzystości informacyjnej tego spra-
wozdania. Do pewnego stopnia ewolucja ta wynika ze 
zmian legislacyjnych. Wydaje się, że jest ona również 
odzwierciedleniem procesu doskonalenia narzędzi, za 
pomocą których zarządzający komunikują się z  oto-
czeniem przedsiębiorstwa.

W  ramach badania ustalono, że spółki z  indeksu 
DAX prezentowały składniki wyniku całościowego 
w  ramach dwóch sprawozdań. W  przypadku spółek 
z  indeksu WIG 30 taką formę prezentacji wybrało ok. 
60% spółek. Sposób nazywania sprawozdania zawie-
rającego składniki pozostałego wyniku całościowego 
wskazuje, że zarówno w Niemczech, jak i w Polsce nie 
ma w tym zakresie jednego, uniwersalnego rozwiązania.

Transparentne ujawnienia w  obszarze pozostałego 
wyniku całościowego ułatwiają ocenę obecnej i  przy-

szłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Stanowią 
one również swego rodzaju wizytówkę zarządzających. 

Warto zaznaczyć, że o  ile prezentacja składników 
pozostałego wyniku całościowego jest obowiązkowa, 
o tyle forma ich prezentacji zależy od profesjonalizmu 
zarządzających. W pewnej mierze zależy ona również 
od czynników kulturowych. W  modelu anglosaskim 
zarządzający skłonni są  ujawniać więcej informacji 
w porównaniu z zarządzającymi działającymi w mode-
lu kontynentalnym. Wyniki badań autora wskazują, że 
istotne zróżnicowanie co do formy prezentacji składni-
ków pozostałego wyniku całościowego występuje rów-
nież wśród krajów należących do modelu kontynental-
nego, tj. Polski i Niemiec. Przejrzystość sprawozdania 
z  wyniku całościowego w  przypadku Niemiec może 
wynikać z silnej potrzeby uporządkowania działań, co 
stanowi cechę narodową Niemców. 

Wydaje się, że praktyka sprawozdawcza spółek nie-
mieckich w  obszarze wyniku całościowego może sta-
nowić pewien wzór dla zarządów spółek publicznych 
w Polsce.

Należy zauważyć, że relatywnie niewielka próba ba-
dawcza oraz jedynie trzy okresy sprawozdawcze wzięte 
pod uwagę podczas badania stanowią ograniczenia 
prezentowanych wyników. 

dr Jacek Gad
Uniwersytet Łódzki
Wydział Zarządzania
e-mail: jgad@uni.lodz.pl

Przypisy

1) Spółki z  indeksu DAX na dzień 01.01.2013: ADIDAS,  
ALLIANZ, BASF, BAYER, BEIERSDORF, BMW, COM-
MERZBANK, CONTINENTAL, DAIMLER, DEUTSCHE 
BANK, DEUTSCHE BOERSE, DEUTSCHE POST, DEUT-
SCHE TELEKOM, E.ON, FRESENIUS MEDI, FRESENIUS, 
HEILDELBERG CEMENT, HENKEL AG & CO. KGAH 

– VORZUGSAKTIEN, INFINEON TECH, K+S, LANXESS, 
LINDE, LUFTHANSA, MERCK KGAA, MUNCHNER 
RUCKVERSICHERUNG, RWE, SAP, SIMENS, THYSSEN-
KRUPP, VOLKSWAGEN.

2) Spółki z  indeksu WIG 30 na dzień 01.01.2013: ALIOR, 
ASSECO, BORYSZEW, BZ WBK, CCC, CITI HANDLO-
WY, CYFROWY POLSAT, ENEA, EUROCASH, GRUPA 
AZOTY, GTC, ING BANK ŚLĄSKI, JSW, KERNEL, KGHM, 
LOTOS, LPP, LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA, mBANK, 
NETIA, ORANGE, ORLEN, PGE, PGNIG, PKO BP, PKO 
SA, PZU, SYNTHOS, TAURON, TVN.
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The Form of the Comprehensive  
Income Statement: The Perspective  
of the Polish and German  
Capital Markets

Summary

The aim of the article is to determine how the practice of 
reporting in the area of comprehensive income changed 
in 2012–2014. The analysis covered the following areas: 
the ways of calling the statement of comprehensive 
income, the general form of the comprehensive income 
statement, the most frequently presented components 
of other comprehensive income, variants of presentating 
the components of other comprehensive income. The 
content presented in this paper is based on the literature 
studies, analysis of international regulation of financial 
reporting and analysis of the annual reports of public 
companies from the WIG 30 index and DAX index. 
The results show that the practice of reporting in the 
area of the statement of comprehensive income of the 
DAX index companies is ahead of that in the WIG30 
index.
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