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COGITO 

Niniejszy dokument jest częścią Serii Cogito będącej wyborem 

skłaniających do refleksji publikacji wydawanych przez 

Accountancy Europe.  

Cykl Cogito (czyli „Myślę”) ma służyć prezentowaniu nowych 

myśli i poglądów europejskiej profesji księgowej. Poprzez ten cykl 

chcemy wspierać innowacje i wnieść swój wkład dla biznesu 

i społeczeństwa.  

Publikacja ta ma na celu pobudzenie debaty. Wyrażane tu 

poglądy nie odzwierciedlają zatem oficjalnego stanowiska 

Accountancy Europe ani żadnej z jej 50 organizacji 

członkowskich. 



 

 

NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY 

Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie publikacji Cogito Accountancy Europe 

z 2015 r. zatytułowanej „Przyszłość sprawozdawczości przedsiębiorstw – kreowanie 

impulsu dla zmian”. Prezentujemy w nim podsumowanie uwag otrzymanych na 

piśmie w odpowiedzi na powyższą publikację, jak również uwag zgłoszonych 

w trakcie kilku otwartych i zamkniętych spotkań.  

Mając na celu rozwijanie sprawozdawczości przedsiębiorstw, do dalszego 

opracowania wyodrębniliśmy trzy główne tematy:  

 rozwinięcie koncepcji CORE & MORE  

 wsparcie dla koordynacji i rozwoju sprawozdawczości niefinansowej  

 dalsza analiza wpływu i możliwości technologii jako czynnika 

umożliwiającego i napędzającego zmiany w sprawozdawczości 

Każdy z tych tematów przedstawiono pokrótce poniżej i uzupełniono go 

odpowiednimi cytatami z wypowiedzi respondentów reprezentujących wiele krajów 

europejskich. W gronie respondentów znalazły się między innymi osoby 

sporządzające sprawozdania, ich użytkownicy, audytorzy, organy nadzoru, 

pracownicy naukowi i organy wytyczające politykę w tym zakresie.  

Celem Accountancy Europe jest wniesienie dodatkowego wkładu w powyższe 

dziedziny i przedstawienie odnośnych zaleceń. Zamierzamy ponadto zorganizować 

konferencję w drugiej połowie 2017 roku.   
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WPROWADZENIE 

Celem naszego opracowania Cogito zatytułowanego „Przyszłość 

sprawozdawczości przedsiębiorstw – kreowanie impulsu dla zmian”
1
, 

opublikowanego w 2015 r. było zaangażowanie profesji księgowej 

w otwartą i dynamiczną debatę z interesariuszami. 

 

Publikacja Cogito poruszyła kilka ważnych tematów: 

 Krąg odbiorców sprawozdawczości przedsiębiorstw wydaje się 

nieustannie rosnąć, dlatego powstaje pytanie, czy 

sprawozdawczość przedsiębiorstw powinna dostosowywać się 

do potrzeb tego poszerzającego się kręgu. W opracowaniu 

pada pytanie, czy zaspokojenie potrzeb szerszego grona 

odbiorców poprzez sporządzanie różnych raportów jest 

uzasadnione, oraz pojawia się spostrzeżenie, że istnieje także 

potrzeba dwukierunkowej komunikacji z interesariuszami.  

 Uważa się, że sprawozdawczość finansowa traci na znaczeniu 

– w każdym razie w sensie względnym – z uwagi na rosnącą 

liczbę źródeł informacji dostępnych dla decydentów. 

 Sprawozdawczość niefinansowa ma kluczowe znaczenie dla 

przekazania pełnego obrazu wyników działalności jednostki. 

Informowanie o długoterminowych nośnikach wartości spółki 

zwiększyłoby związek pomiędzy informacjami finansowymi 

i niefinansowymi. Opracowanie zwraca uwagę na mnogość 

systemów sprawozdawczych dla informacji niefinansowych oraz 

na potrzebę zdecydowanego działania na rzecz wypracowania 

globalnego systemu sprawozdawczości opartego na ogólnych 

zasadach.  

 Opracowanie proponuje jeden z możliwych sposobów 

prezentacji i powiązania ze sobą poszczególnych informacji 

zawartych w sprawozdawczości poprzez zastosowanie 

koncepcji CORE & MORE. Raport podstawowy „CORE” miałby 

być raportem przewodnim, czy też podsumowaniem. Taki raport 

podstawowy zawierałby linki, umieszczone w nim dzięki 

odpowiednim rozwiązaniom technicznym, do raportów 

rozszerzonych „MORE”, w których znajdowałyby się bardziej 

szczegółowe informacje. W odpowiedzi na wątpliwości 

dotyczące terminowości sprawozdawczości, opracowanie 

proponuje aktualizowanie poszczególnych bloków 

tematycznych w różnych momentach (dynamicznie, okresowo 

i doraźnie).  

                                                
1
 https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/FEECogitoPaper_-_FutureofCorporateReporting.pdf   

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/FEECogitoPaper_-_FutureofCorporateReporting.pdf
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 Opracowanie mówi o konieczności usuwania barier dla 

innowacji. Jednym ze sposobów wspierania innowacji jest 

prowadzenie równoczesnej sprawozdawczości 

eksperymentalnej. Konieczna jest także koordynacja wysiłków 

osób sporządzających sprawozdania, twórców przepisów, 

organów ustanawiających standardy, organów nadzoru 

i interesariuszy. 

I wreszcie opracowanie podkreśla, że kluczowy element towarzyszący 

powyższym zmianom stanowi technologia, która będzie odgrywała 

ważną rolę w ewolucji sprawozdawczości przedsiębiorstw, zarówno 

jako czynnik napędzający, jak i umożliwiający zmiany.  

Poruszono jeszcze kilka dodatkowych kwestii, bądź to w pytaniach, 

bądź poprzez skłaniające do przemyśleń stwierdzenia zawarte 

w opracowaniu.  
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Pełne roczne sprawozdania 
finansowe mają kluczowe 
znaczenie dla podmiotów 
dostarczających kapitał finansowy. 
Powinny one zawsze pozostawać 
częścią ustawowego raportu. 
Dlatego nie zgadzamy się z teorią, 
że sprawozdania finansowe tracą 
na znaczeniu.” 

Eumedion  

PODSUMOWANIE 

Niniejsze opracowanie przedstawia podsumowanie uwag nadesłanych 

do Accountancy Europe w odpowiedzi na opracowanie Cogito
2
, a także 

niektóre z tematów, na które zwrócono szczególną uwagę w trakcie 

spotkań, jakie odbyły się w 2015 i 2016 roku
3
. Podczas tych spotkań 

Accountancy Europe miała kontakt z różnymi interesariuszami: 

z osobami sporządzającymi raporty, ich użytkownikami, audytorami, 

organami nadzoru, pracownikami naukowymi i twórcami przepisów 

z całej Europy. 

Zasadniczo, respondenci i uczestnicy spotkań wskazywali, że: 

 chociaż zwiększa się krąg odbiorców sprawozdawczości 

przedsiębiorstw, inwestorzy nadal są postrzegani jako 

najważniejsi użytkownicy takiej sprawozdawczości. Niektórzy 

respondenci zaproponowali przedstawianie informacji 

finansowych i niefinansowych podmiotom dostarczającym 

kapitał w ramach raportu podstawowego „CORE”, a następnie 

wykorzystanie rozszerzonych raportów „MORE” w celu 

zaspokojenia potrzeb informacyjnych pozostałych 

interesariuszy; 

 sprawozdawczość finansowa nie traci całkowicie na znaczeniu: 

nadal ma istotną wartość potwierdzającą i w związku z tym 

powinna być sporządzana w jak najbardziej terminowy sposób.  

W związku z powyższym nie będziemy na ten moment głębiej 

analizować tych dwóch kwestii. 

Z drugiej strony, respondenci i uczestnicy spotkań podkreślali, że: 

 koncepcja raportów CORE & MORE wymaga wyjaśnienia, 

przedefiniowania i dalszego dopracowania oraz wytłumaczenia, 

w jaki sposób jest powiązana ze sprawozdawczością 

zintegrowaną; 

 kluczowe znaczenie ma to, aby jedna organizacja (lub grupa 

organizacji) wzięła na siebie zdecydowaną odpowiedzialność za 

ustalenie globalnego systemu sprawozdawczości niefinansowej 

opartego na ogólnych zasadach w celu zapewnienia 

określonego poziomu jakości i dyscypliny w tej 

sprawozdawczości; 

 w przyszłości technologia w znaczący sposób zmieni 

sporządzanie i prezentację sprawozdawczości przedsiębiorstw. 

 

  

                                                
2
 Więcej informacji znajduje się w Załączniku 

3
 Więcej informacji znajduje się w Załączniku 

CIMA zgadza się ze 
stwierdzeniem, że krąg odbiorców 
raportów jest obecnie szerszy niż 
dawniej. Tym niemniej, ich 
podstawowym odbiorcą pozostają 
inwestorzy i istnieją obszerne 
dowody na to, że cenią sobie oni 
raporty jako mechanizm kontroli 
oficjalnie potwierdzający to, co 
może już być wiadome.” 

Chartered Institute of Management 
Accountants (CIMA) 
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GŁÓWNE OBSZARY, DO JAKICH NADESŁANO 
UWAGI 

ROZWINIĘCIE KONCEPCJI CORE & MORE  

Interesariusze poprosili o wyjaśnienie koncepcji CORE & MORE. 

Element rozszerzonych raportów „MORE” może być interpretowany 

niepoprawnie, tj. jako wiążący się z żądaniem dostarczania 

rozszerzonego zakresu informacji. Tymczasem proponowany model ma 

na celu bardziej skoordynowane – zintegrowane – podejście do 

sprawozdawczości przedsiębiorstw jako odpowiedź na potrzeby 

bardziej wymagającego grona odbiorców. Model CORE & MORE może 

skupiać się bardziej na jakości, nie na ilości, i w związku z tym 

prawdopodobnie będzie wręcz skutkował publikowaniem krótszych 

raportów w porównaniu z obecną praktyką. Dodatkowo, jego celem 

może być to, aby sprawozdawczość zawierała starannie dobrany 

zestaw istotnych informacji dotyczących jednostki, zamiast zbioru 

danych sporządzonego na podstawie standardowej listy kontrolnej bez 

głębszej refleksji nad ich znaczeniem dla jednostki. 

Zastosowanie modelu CORE & MORE może skutkować zebraniem 

wszystkich istotnych informacji na temat jednostki w dobrze 

skonstruowanym podsumowaniu (CORE), zapewniając jednocześnie 

możliwość zagłębienia się w szczegóły konkretnych dziedzin, o ile 

będzie to potrzebne (MORE). W dzisiejszej praktyce mogą niestety 

występować różne jednostkowe raporty, którym brakuje przewodniego 

podsumowania i struktury (sprawozdawczość według podejścia 

„silosowego”). 

Filar w postaci raportu podstawowego „CORE” ma być krótkim 

i zwięzłym raportem omawiającym znaczące i istotne kluczowe 

informacje jednostki, ważne dla wszystkich zaangażowanych 

interesariuszy. Bardziej szczegółowe informacje (np. sprawozdawczość 

krajowa, szczegółowe informacje na temat zrównoważonego rozwoju 

itp.) będą zawarte w rozszerzonych raportach „MORE”, mających 

bardziej konkretne grono odbiorców. Raporty cyfrowe wykorzystujące 

hiperłącza umożliwią interesariuszom dostęp do bardziej 

szczegółowych informacji (raporty „MORE”) poprzez uszczegółowienie 

wertykalne.  

Model CORE & MORE będzie modelem prezentacji. Nie będzie 

determinował treści raportów. W sprawozdawczości CORE & MORE 

znajdą się powiązane ze sobą informacje finansowe i niefinansowe. 

Wprowadzenie tej zasady powinno ostatecznie stać się katalizatorem 

współpracy pomiędzy osobami pracującymi nad przygotowaniem 

informacji finansowych i osobami zajmującymi się informacjami 

niefinansowymi. W następnym rozdziale znajduje się szersze 

omówienie sprawozdawczości finansowej i niefinansowej. 

Uważamy, że sprawozdawczość zintegrowana jest spójna z koncepcją 

CORE & MORE, jako że obie te koncepcje zalecają ujawnianie 

informacji, które są naprawdę istotne dla tworzenia wartości w danej 

jednostce. Sprawozdawczość zintegrowana jest prawdopodobnie 

Podoba nam się koncepcja 
CORE & MORE. Jeżeli będzie 
stosowana do portfela 
sprawozdawczego jako całości, 
może potencjalnie uprościć 
sprawozdawczość i zwiększyć 
jej znaczenie i spójność.” 

Sieć KPMG  

Raporty „MORE” mogą być 
wykorzystywane do dostarczania 
bardziej szczegółowych informacji 
dla wszystkich interesariuszy, ale 
raport „CORE” powinien 
dostarczać informacji finansowych 
i niefinansowych istotnych przy 
ocenie przedsiębiorstwa i jego 
perspektyw przez 
udziałowców/akcjonariuszy, 
a także przy ocenie, jak 
kierownictwo zarządza zasobami 
powierzonymi mu przez 
udziałowców/akcjonariuszy.” 

Rada ds. Sprawozdawczości 
Finansowej (FRC) 

FAR jest zdania, że 
technologia odegra istotną rolę w 
rozwoju modelu CORE & MORE. 
W opinii FAR jedną z korzyści 
modelu CORE & MORE jest to, że 
pozwala on na prezentację 
informacji w momencie, gdy staną 
się dostępne. Takie rozwiązanie 
umożliwiałoby szybsze 
dostarczanie informacji różnym 
grupom interesariuszy. 
Technologia będzie w tym 
procesie służyć jako czynnik 
napędzający zmiany, będąc 
jednocześnie nieodzownym 
elementem tego procesu.” 

Organizacja Zawodowa 
Księgowych w Szwecji (FAR) 
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najbardziej rozwiniętą i obiecującą inicjatywą, podejmującą próbę 

wzmocnienia wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi 

wątkami sprawozdawczości (takimi jak sprawozdania finansowe, 

raporty strategiczne, sprawozdawczość krajowa itp.). Jednostki mogą 

wykorzystywać sprawozdawczość zintegrowaną do wypracowywania 

jasnego, zwięzłego i zintegrowanego przekazu wyjaśniającego, w jaki 

sposób wszystkie zasoby jednostki służą tworzeniu wartości.  

Kilku respondentów wskazało także, że uwagi może wymagać 

możliwość poddania audytowi również raportów MORE, przy założeniu, 

że raporty CORE już obecnie wchodzą w dużym stopniu w zakres 

przeglądu/audytu. Uważa się, że interesariusze odnieśliby korzyść 

z możliwości uzyskania poświadczenia co do kompletności, istnienia, 

dokładności i mierzenia ujawnianych informacji.  

WSPARCIE DLA KOORDYNACJI I ROZWOJU 
SPRAWOZDAWCZOŚCI NIEFINANSOWEJ  

Respondenci i uczestnicy spotkań potwierdzili rosnącą wagę informacji 

niefinansowych. W niektórych przypadkach informacje niefinansowe 

mogą w większym stopniu dotyczyć przyszłości niż informacje 

finansowe i w związku z tym mogą być bardzo wartościowe. 

Sprawozdania finansowe (informacje finansowe) pozostaną ważną 

częścią sprawozdawczości przedsiębiorstw, w szczególności ze 

względu na ich wartość potwierdzającą. Interesariusze mogliby odnieść 

korzyść z mniej obszernej sprawozdawczości finansowej wyższej 

jakości: ujawnianie tego, co jest istotne, biorąc pod uwagę konkretne 

warunki danej jednostki sprawozdawczej. Organy nadzoru i twórcy 

przepisów powinni podjąć odpowiednie inicjatywy i zrealizować je 

w konstruktywny sposób z otwartym umysłem. 

Ważne jest wyjaśnienie, że informacje niefinansowe znacznie 

wykraczają poza zakres kluczowych wskaźników wyników dotyczących 

kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). 

Informacje niefinansowe mogłyby nawet dotyczyć wskaźników wyników 

operacyjnych, które obrazują długoterminowe tworzenie wartości. 

Przykładami takich wskaźników mogłyby być: liczba zarejestrowanych 

znaków handlowych, lojalność klientów, wyniki pomiaru zadowolenia 

klientów i motywacja pracowników. 

Informacje finansowe połączone z niefinansowymi byłyby pomocne dla 

interesariuszy w uzyskaniu pełniejszego obrazu wyników działalności 

jednostki. Najnowocześniejsza sprawozdawczość przedsiębiorstw, tj. 

sprawozdawczość obejmująca powiązane ze sobą informacje 

finansowe i niefinansowe, stwarzałaby możliwość lepszej komunikacji 

z odbiorcami na podstawie informacji, jakie jednostka aktualnie 

posiada. Pracownicy naukowi podkreślali dodatkowo pozytywny 

związek pomiędzy ujawnianiem informacji niefinansowych a rynkami 

kapitałowymi. 

Respondenci przyznają, że informacje niefinansowe są złożoną 

domeną, ponieważ obejmują szereg zagadnień o zróżnicowanym 

Obserwujemy zwiększanie 
się udziału informacji 
niefinansowych w 
sprawozdawczości 
przedsiębiorstw. Biorąc pod 
uwagę fakt, że takie informacje 
mogą pomóc usprawnić proces 
decyzyjny inwestorów, jest to 
mile widziana zmiana.” 

Chartered Financial Analyst 
Institute (CFA) 

Dostrzegamy również 
większe zapotrzebowanie 
otoczenia spółek na wyższą 
transparentność wyznawanych 
przez nie wartości w aspekcie 
społecznym w świetle coraz 
głębszego rozumienia, że zasoby 
społeczne wykorzystywane przez 
spółki są bardzo ograniczone.” 

Stowarzyszenie Biegłych 
Rewidentów (Dania) (FSR) 

Niektóre inne informacje 
finansowe i niefinansowe 
ujawniane w innych raportach 
(takich jak sprawozdanie zarządu 
lub raporty dotyczące społecznej 
odpowiedzialności) są bardzo 
ważne i muszą być czytane razem 
z informacjami finansowymi, aby 
dopełnić obraz spraw spółki 
i procesu tworzenia przez nią 
wartości.” 

Stowarzyszenie Biegłych 
Rewidentów (Francja) (CNCC) 

i Stowarzyszenie Biegłych 
Księgowych (Francja) (CSOEC)    
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charakterze. Zważywszy na ogromny zakres informacji niefinansowych, 

ważnym pojęciem może tu być istotność. Inherentne powiązanie 

pomiędzy informacjami finansowymi i niefinansowymi może dodatkowo 

zwiększać złożoność zagadnienia. 

Biorąc pod uwagę rosnącą wagę informacji niefinansowych 

respondenci i uczestnicy spotkań są zdania, że dobrym rozwiązaniem 

byłoby, aby jedna organizacja (lub grupa organizacji) wzięła na siebie 

zdecydowaną odpowiedzialność za opracowanie globalnego systemu 

sprawozdawczości niefinansowej opartego na ogólnych zasadach. Taki 

system zapewniałby określony poziom jakości i dyscypliny 

w sprawozdawczości niefinansowej, który już funkcjonuje w przypadku 

sprawozdawczości finansowej. 

Zasady leżące u podstaw takiego systemu sprawozdawczości 

niefinansowej powinny być porównywalne do zasad aktualnie 

obowiązujących w przypadku sprawozdawczości finansowej. 

Interesariusze są świadomi, że istnieją już różne systemy 

sprawozdawczości niefinansowej, ale uważają, że nie są one 

dostatecznie rozwinięte. 

BADANIE WPŁYWU ROZWOJU TECHNOLOGII 
I ZWIĄZANYCH Z NIĄ MOŻLIWOŚCI 

Respondenci i uczestnicy spotkań przewidują między innymi, że 

sprawozdawczość przedsiębiorstw będzie w przyszłości udostępniania 

przede wszystkim za pośrednictwem narzędzi internetowych. Oznacza 

to, że spodziewamy się stopniowego odchodzenia od tradycyjnych 

dokumentów papierowych/PDF. Technologia może ulepszyć zarówno 

sposób sporządzania, jak i prezentację raportów. Innowacje mogą na 

przykład skutkować lepszym ogólnym zarysem informacji 

(sprawozdawczość ustrukturyzowana) i większą przyjaznością raportów 

dla użytkownika. Technologia może być czynnikiem napędzającym 

i umożliwiającym zmiany w sprawozdawczości przedsiębiorstw.  

Interesariusze dostrzegają, że rewolucja technologiczna w dziedzinie 

sprawozdawczości przedsiębiorstw rodzi także nowe wyzwania dla 

profesji audytorskiej. W związku z tym profesja audytorska będzie 

musiała rozwijać i modyfikować swoje tradycyjne procesy 

i wykorzystywać zaawansowane narzędzia technologiczne. 

  

Uważamy, że poziom 
współpracy pomiędzy kluczowymi 
stronami (w tym organami 
ustanawiającymi standardy) musi 
być przynajmniej znacznie 
podniesiony w celu opracowania 
wspólnego zbioru 
międzynarodowych ogólnie 
przyjętych standardów 
sprawozdawczości niefinansowej. 
Poszlibyśmy jeszcze dalej: na 
dłuższą metę opracowanie takich 
standardów powinno znaleźć się 
w rękach jednej organizacji.” 

Niemiecki Komitet Standardów 
Rachunkowości (DRSC) 

Uważamy, że nowe 
technologie mogą pomóc spółkom 
przekształcać swoją 
sprawozdawczość 
z  minimalistycznego podejścia 
polegającego na spełnianiu 
wymogów w kierunku 
sprawozdawczości dostarczającej 
użytecznych i dobrze 
przemyślanych informacji.” 

Instytut Audytorów Publicznych 
w Niemczech (IDW) 
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twórcy przepisów i 
organy ustanawiające 

standardy 

sporządzający i 
interesariusze 

audytorzy i organy 
kontroli 

eksperymenty 
zmiana 

szczegółowych 

wymogów 

innowacje 

SFORMUŁOWANIE OGÓLNYCH ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH 
POLITYKI  

Respondenci wyrazili ponadto swoje poparcie dla ogólnego podejścia 

do wytyczania polityki oraz procesu innowacji przedstawionego 

w opracowaniu z 2015 roku. Stwierdzono w nim, że: 

 sporządzający sprawozdania i interesariusze 

sprawozdawczości przedsiębiorstw zdecydują się na innowacje 

tylko wówczas, gdy audytorzy i organy kontroli zezwolą na 

eksperymenty; 

 audytorzy i organy kontroli zezwolą na eksperymenty tylko 

wtedy, gdy twórcy przepisów i organy ustanawiające standardy 

zmienią niektóre z obowiązujących obecnie szczegółowych 

wymogów; 

 twórcy przepisów i organy ustanawiające standardy zmienią 

dane szczegółowe wymogi tylko wówczas, gdy sporządzający 

i interesariusze będą chcieli wprowadzać innowacje. 

 

Przeważa pogląd, że standardy i regulacje powinny być oparte na 

ogólnych zasadach, aby zapewnić elastyczność i umożliwić innowacje. 

W przeszłości mogło się czasami zdarzać, że twórcy przepisów i organy 

ustanawiające standardy nie brali sobie do serca tego przekazu.  

  

Kluczowe znaczenie dla 
tworzenia zachęt do 
eksperymentowania 
i wprowadzania zmian miałoby 
podejście oparte na ogólnych 
zasadach i pozwolenie 
sporządzającym na dokonywanie 
własnych osądów i ocen.” 

Swedish Enterprise Accounting 
Group (SEAG) 

twórcy przepisów i 
organy ustanawiające 

standardy 

sporządzający i 
interesariusze 

audytorzy i organy 
kontroli 
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DALSZE KROKI 

Accountancy Europe jest wdzięczna za wszystkie uwagi, które 

otrzymaliśmy na temat naszego opracowania Cogito. Wysoki poziom 

i jakość zaangażowania w debatę w Europie i na arenie 

międzynarodowej przekonują nas o tym, że przyszłość 

sprawozdawczości przedsiębiorstw jest tematem godnym dalszego 

zgłębiania. Profesja księgowa ma do odegrania trwałą rolę 

w kontynuowaniu debaty na temat przyszłych kierunków rozwoju. 

W związku z tym zamierzamy szerzej wyjaśnić i dopracować koncepcję 

CORE & MORE, a także omówić wzajemne powiązania pomiędzy 

sprawozdawczością zintegrowaną a modelem CORE & MORE. 

Pójdziemy też dalej tropem możliwości przeprowadzania audytu 

raportów rozszerzonych „MORE”. 

Accountancy Europe jest zdecydowana dalej wspierać rozwój 

sprawozdawczości niefinansowej poprzez stymulowanie debaty i udział 

w niej, mając przy tym na względzie, że informacje niefinansowe 

wykraczają poza ramy kluczowych wskaźników wyników 

środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego 

(ESG) i obejmują na przykład wskaźniki wyników operacyjnych. 

W przeprowadzonej dyskusji na temat informacji niefinansowych 

podkreślano zaniepokojenie szybkim wzrostem liczby systemów 

sprawozdawczych i inicjatyw dotyczących informacji niefinansowych. 

Dlatego chcemy wspierać łączenie ze sobą różnych pomysłów, które 

ostatecznie skutkowałoby powstaniem jednego globalnego systemu 

sprawozdawczości niefinansowej opartego na ogólnych zasadach, 

uwzględniającego powiązania z informacjami finansowymi. 

Accountancy Europe chciałaby także prowadzić dalsze analizy wpływu 

technologii na sprawozdawczość przedsiębiorstw, w tym 

sprawozdawczości internetowej i mediów społecznościowych, 

z perspektywy jednostki sprawozdawczej i użytkowników 

sprawozdawczości przedsiębiorstw.  

Naszym celem jest wniesienie wkładu i przedstawienie propozycji 

w wymienionych wyżej obszarach. Są one ze sobą wyraźnie powiązane 

i mają kluczowe znaczenie dla dalszego ulepszania sprawozdawczości 

przedsiębiorstw przyszłości. W drugiej połowie 2017 r. planujemy 

organizację konferencji i oczekujemy na kontynuację tej ważnej debaty.  
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ZAŁĄCZNIK 

PRZYTOCZONE WYPOWIEDZI RESPONDENTÓW NA TEMAT PUBLIKACJI Z 2015 
ROKU 

David J Hackett, Menedżer ds. polityki i technologii, Chartered Institute of Management Accountants 

(CIMA) (str. 3) 

Rients Abma, Dyrektor Naczelny, Eumedion (str. 3) 

Mark Vaessen, KPMG IFRG Limited (str. 4) 

Paul George, Dyrektor Naczelny odpowiedzialny za ład korporacyjny i sprawozdawczość, Financial 

Reporting Council (FRC) (str. 4) 

Pernilla Lundqvist, Przewodnicząca Grupy ds. Polityki Rachunkowości Profesji Księgowych w Szwecji 

(FAR) i Dan Brännström, Sekretarz Generalny Profesji Księgowych w Szwecji (FAR) (str. 4) 

Vincent Papa, Dyrektor ds. polityki sprawozdawczości finansowej w Chartered Financial Analyst Institute 

(CFA) i Richard Schreuder, Członek Rady ds. Polityki Sprawozdawczości Przedsiębiorstw (CDPC) 

w Chartered Financial Analyst Institute (CFA) (str. 5) 

Brian Wessel, Dyrektor Departamentu ds. Zawodowych, Duńscy Audytorzy (FSR) (str. 5) 

Denis Lesprit, Prezes Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (Francja) (CNCC) i Philippe Arraou, Prezes 

Stowarzyszenia Biegłych Księgowych (Francja) (CSOEC) (str. 5) 

Andreas Barckow, Prezes Niemieckiego Komitetu Standardów Rachunkowości (DRSC) (str. 6) 

Klaus-Peter Nauman, Dyrektor Naczelny Instytutu Biegłych Rewidentów w Niemczech (IDW) (str. 6) 

Sofia Bildstein-Hagberg, Starszy Doradca ds. sprawozdawczości finansowej, Swedish Enterprise 

Accounting Group (SEAG) (str. 7)  

LISTA RESPONDENTÓW NASZEJ PUBLIKACJI Z 2015 ROKU
4
  

Sporządzający raporty: 

 Swedish Enterprise Accounting Group (SEAG) 

 Novo Nordisk 

 Association pour la participation des entreprises françaises à l'harmonisation comptable 

internationale (ACTEO) 

 Association française des entreprises privées (AFEP) 

 Mouvement des entreprises de France (MEDEF) i Business Europe 

                                                
4
 https://www.accountancyeurope.eu/publications/list-of-responses-for-the-cogito-paper-the-future-of-corporate-reporting/ 
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Organy ustanawiające standardy: 

 Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) 

 Financial Reporting Council (FRC)  

 Dutch Accounting Standards Board (DASB) 

Członkowie Accountancy Europe:  

 Instytut Profesji Księgowych w Szwecji (FAR) 

 Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) 

 Duńscy Audytorzy (FSR) 

 Norweski Instytut Biegłych Księgowych (DnR) 

 Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

 Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) 

 Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 

 Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów (Francja) (CNCC) 

 Stowarzyszenie Biegłych Księgowych (Francja) (CSOEC) 

 Instytut Biegłych Rewidentów w Niemczech (IDW)  

 Instytut Biegłych Księgowych Hiszpanii (ICJCE) 

Firmy audytorskie/księgowe:  

 Crowe Horwath 

 Deloitte  

 KPMG 

Inwestorzy: 

 Eumedion 

 Stowarzyszenie Profesjonalnych Inwestorów w Niemczech (DVFA) 

 Chartered Financial Analyst Institute (CFA)  

Inni interesariusze:  

 pracownik naukowy 

 International Federation of Accountants (IFAC) 

 European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) 

 International Integrated Reporting Council (IIRC) 

Osoby prywatne: 2 
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PRZEGLĄD SPOTKAŃ I KONFERENCJI ZORGANIZOWANYCH W EUROPIE 
W KONTEKŚCIE PUBLIKACJI Z 2015 ROKU (WYDARZENIA OTWARTE 
I ZAMKNIĘTE) 

Sporządzający raporty:  

 Spotkanie dla sporządzających raporty zorganizowane przez Stowarzyszenie Biegłych 

Rewidentów (Francja) (CNCC) w Paryżu (3 maja 2016 r.)  

 Spotkanie Grup Księgowych zorganizowane przez Business Europe w Brukseli (24 maja 2016 r.) 

Organy ustanawiające standardy:  

 Spotkanie Komitetu Doradczego ds. MSSF zorganizowane przez RMSR (ang. IASB) w Londynie 

(23 lutego 2016 r.) 

 Forum Sprawozdawczości Przedsiębiorstw zorganizowane przez Austriacki Komitet 

ds. Sprawozdawczości Finansowej i Audytu (AFRAC) w Wiedniu (9 marca 2016 r.) 

 Prezentacja zorganizowana przez Autorité des Normes Comptables (ANC) w Paryżu (15 marca 

2016 r.) 

 Okresowe spotkanie zorganizowane przez International Forum of Accounting Standard Setters 

(IFASS) w Toronto (6 kwietnia 2016 r.) 

 Prezentacja i dyskusja zorganizowane przez Dutch Accounting Standards Board (DASB) 

w Amsterdamie (20 kwietnia 2016 r.) 

 Konferencja zorganizowana przez Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) 

i Instytut Biegłych Rewidentów w Niemczech (IDW) w Berlinie (29 listopada 2016 r.) 

Członkowie Accountancy Europe:  

 Zgromadzenie Członków Accountancy Europe zorganizowane przez Accountancy Europe 

w Amsterdamie (22 września 2015 r.)  

 Międzynarodowa konferencja poświęcona zwiększaniu wiarygodności sprawozdań finansowych 

zorganizowana przez Izbę Rewidentów Finansowych Rumunii (CAFR) w Bukareszcie (11 

listopada 2015 r.)  

 Konferencja z udziałem inwestorów i dużych firm zorganizowana przez Duńskich Audytorów 

(FSR) w Kopenhadze (25 listopada 2015 r.) 

 Komitet MSSF zorganizowany przez Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC) 

w Nikozji (26 listopada 2015 r.) 

 Forum dla audytorów jednostek zainteresowania publicznego zorganizowane przez Norweski 

Instytut Biegłych Księgowych (DnR) w Norwegii (1 grudnia 2015 r.)  

 Konferencja zorganizowana przez Instytut Profesji Księgowych w Szwecji (FAR) w Sztokholmie (6 

kwietnia 2016 r.) 

 Rozmowy okrągłego stołu zorganizowane przez Duńskich Audytorów (FSR) w Kopenhadze (14 

kwietnia 2016 r.) 

 Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów (Francja) (CNCC) 

w Paryżu (3 maja 2016 r.) 

 Doroczna krajowa konferencja Instytutu Biegłych Księgowych Hiszpanii (ICJCE) zorganizowana 

przez Instytut Biegłych Księgowych Hiszpanii (ICJCE) w Sitges (7-8 lipca 2016 r.) 
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Inwestorzy: 

 Konferencja zorganizowana wspólnie przez Central Council of Accounting Bodies (CCAB), 

Chartered Financial Analyst Institute (CFA) i Accountancy Europe w Londynie (16 maja 2016 r.) 

Uniwersytety i pracownicy naukowi: 

 Konferencja „Beyond Financial Reporting” w Wyższej Szkole Biznesu w Budapeszcie 

zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu w Budapeszcie (BGF) (24 września 2015 r.) 

 Wizyta z Uniwersytetu w Maryland (Stany Zjednoczone) w Brukseli (18 stycznia 2016 r.) 

 Sympozjum na Kongresie European Accounting Association (EAA) sponsorowane przez 

Accountancy Europe zorganizowane przez European Accounting Association (EAA) w Maastricht 

(11 maja 2016 r.) 

 Wizyta z Uniwersytetu w Maastricht (MARC) w Brukseli (20 października 2016 r.) 

Inni interesariusze:  

 Spotkanie krajowych organów zorganizowane przez ESMA w Paryżu (16 listopada 2015 r.) 

 Prezentacja opracowania dla Rady EFRAG zorganizowana przez EFRAG w Brukseli (16 grudnia 

2015 r.) 

 Konferencja poświęcona technologii zorganizowana wspólnie przez The International Integrated 

Reporting Council (IIRC) i Accountancy Europe w Brukseli (6 kwietnia 2016 r.) 

 Europejskie MŚP – nowa logika biznesu i finansowania, konferencja zorganizowana przez 

Parlament Europejski, Theodora Stolojana (członka grupy parlamentarnej Europejskiej Partii 

Ludowej) i Evę Kaili (członka grupy parlamentarnej Postępowego Sojuszu Socjalistów 

i Demokratów) w Brukseli (21 kwietnia 2016 r.) 

 Regionalne Forum Zawodowych Organizacji Księgowych zorganizowane przez The Centre for 

Financial Reporting Reform (CFRR) w Wiedniu (28 kwietnia 2016 r.) 

 Spotkanie Stałego Komitetu Nr 1 ds. obowiązków informacyjnych i rachunkowości 

Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) w Londynie (7-8 czerwca 

2016 r.)  
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