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Streszczenie: Celem artyku u jest przedstawienie informacji o prawnych po czeniach spó ek, które spó ki 
gie dowe ujawniaj  w swoich sprawozdaniach gie dowych. 
Wykorzystuj c badania empiryczne, autorka zebra a informacje na temat po cze  spó ek gie dowych w 2011 
roku. Zebrane dane pozwoli y na wysnucie nast puj cych wniosków: 
a) uwzgl dniaj c cz sto  wyst powania po cze  pod wspóln  kontrol  w ród spó ek gie dowych stosuj -

cych MSSF, konieczne jest stworzenie przepisów reguluj cych te po czenia; 
b) znaczna wi kszo  przebadanych sprawozda  nie spe nia wymogów w zakresie informacji o po cze-

niach, które powinny by  ujawniane w sprawozdaniach finansowych. 

S owa kluczowe: ksi gowe metody rozliczenia po czenia, warto  firmy, ujawnienia w sprawozdaniu finan-
sowym, jako  sprawozda  finansowych 

Wprowadzenie  

Ka da jednostka gospodarcza, bez wzgl du na to, które przepisy rachunkowo ci stosuje, 
zobowi zana jest do ujawnienia w swoim sprawozdaniu finansowym informacji na temat 
prawnych po cze  jednostek gospodarczych przeprowadzonych w okresie obj tym spra-
wozdaniem. Opublikowane dane stanowi  niezwykle interesuj cy materia  badawczy, za-
s uguj cy na wielowymiarowe analizy. Na szczególne zainteresowanie w tym zakresie ze 
wzgl du na dost pno  zas uguj  sprawozdania spó ek publicznych. 

Celem artyku u jest zaprezentowanie wyników bada  empirycznych dotycz cych pre-
zentacji w sprawozdaniach finansowych spó ek publicznych informacji o prawnych po -
czeniach spó ek1 przeprowadzonych w 2011 roku. Badaniem obj to 40 sprawozda  finan-
sowych, zawieraj cych dane dotycz ce po cze , w których co najmniej jedn  ze stron by a
spó ka publiczna. Sporz dzony na potrzeby niniejszego badania kwestionariusz badawczy 
koncentrowa  si  na wybranych informacjach o po czeniach, zaprezentowanych przez 
badane spó ki w ich sprawozdaniach finansowych. 

                                                          
  mgr Magdalena Janowicz, Uniwersytet Szczeci ski, Instytut Rachunkowo ci, ul. A. Mickiewicza 64, 71-101 Szcze-

cin, e-mail: magi@wneiz.pl.
1 Pod poj ciem tym autorka ma na my li jedynie prawne po czenia jednostek gospodarczych, które w dal-

szej cz ci artyku u b d  okre lane równie  jako „po czenia”.
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1. Zakres badania  

Pierwsza faza badania polega a na wyodr bnieniu potencjalnych obiektów badawczych. 
W tym celu wykorzystano plany po cze  opublikowane przez spó ki publiczne w ramach 
raportów bie cych2 w latach 2010–2011. 

W drugim etapie badania zweryfikowano informacje zebrane w etapie pierwszym. 
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji zosta y odrzucone plany tych po cze , które nie 
dosz y do skutku lub zosta y przeprowadzone w 2010 albo 2012 roku. Pozwoli o to na 
wyodr bnienie finalnej grupy badawczej, obejmuj cej 40 spó ek publicznych, których 
sprawozdania finansowe zosta y przeanalizowane na potrzeby tego artyku u.

Autorka uzna a, e wielko cz cych si  spó ek, ich siedziby oraz forma prawna nie 
b d  mia y wp ywu na zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych, 
w zwi zku z czym przygotowany na potrzeby badania kwestionariusz badawczy koncen-
trowa  si  na: 

a) bran y, w której dzia a a jednostka sporz dzaj ca sprawozdanie; 
b) przepisach prawa bilansowego, wed ug których sprawozdanie finansowe zosta o

sporz dzone; 
c) zakresie ujawnie  na temat po czenia, rozpatrywanym w zwi zku z przepisami 

wykorzystanymi do sporz dzenia sprawozdania finansowego. 
Wyniki przeprowadzonych bada  zostan  przedstawione w nast puj cej kolejno ci:
1. Charakterystyka grupy badawczej. 
2. Informacje na temat po cze  jednostek gospodarczych, ujawnione przez spó ki 

gie dowe sporz dzaj ce sprawozdania wed ug: 
a) ustawy o rachunkowo ci (uor); 
b) Mi dzynarodowych Standardów Rachunkowo ci Finansowej (MSSF)3.

2.  Ogólna charakterystyka grupy badawczej  

cznie badaniem obj to 40 sprawozda  finansowych spó ek publicznych za 2011 rok. 
Zawieraj  one dane dotycz ce 45 po cze , w których co najmniej jedn  ze stron by a spó -
ka publiczna. Struktur  sektorow  przebadanych jednostek przedstawia tabela 1. 

Wi kszo  przebadanych sprawozda  (30, odpowiadaj cych 75% próby badawczej) 
sporz dzona zosta a zgodnie z MSSF. Pozosta a cz  (10 sprawozda ) zosta a sporz dzo-
na zgodnie z uor. 

W znacznej cz ci sprawozda  obj tych badaniem (36 sprawozda , stanowi cych nie-
mal 90% próby badawczej) rozliczono tylko jedno po czenie. W 3 sprawozdaniach (8%) 
zawarto informacje dotycz ce rozliczenia dwóch po cze  spó ek, za  w 1 sprawozdaniu 
(3%) informacje dotycz ce 3 po cze  (rysunek 1)4. Warto doda , e we wszystkich spra-

                                                          
2 Obowi zek ten wynika z przepisów Rozporz dzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto ciowych oraz warunków 
uznawania za równowa ne informacji wymaganych przepisami prawa pa stwa nieb d cego pa stwem cz onkow-
skim, § 19 ust. 2 pkt 1. 

3 Pod poj ciem tym autorka rozumie równie  Mi dzynarodowe Standardy Rachunkowo ci. Warto zaznaczy ,
e w 2010 roku spó ki gie dowe po raz pierwszy zastosowa y zmieniony MSSF 3. 

4 Liczb  po cze  okre lono na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym jednostki. W jed-
nym po czeniu uczestniczy  mog y wi cej ni  dwie spó ki. 
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wozdaniach sporz dzonych zgodnie z uor rozliczono tylko jedno po czenie jednostek 
gospodarczych. 

Tabela 1 

Sektor gospodarki, w którym dzia aj  badane podmioty 

Lp. Sektor gospodarki Liczba spó ek Udzia  procentowy 

1.  banki 1 2,5 
2.  budownictwo 5 12,5 
3.  deweloperstwo 1 2,5 
4.  finanse – inne 2 5,0 
5.  handel 1 2,5 
6.  hotele i restauracje 1 2,5 
7.  informatyka 5 12,5 
8.  media 3 7,5 
9.  ochrona zdrowia 1 2,5 
10.  przemys  drzewny 1 2,5 
11.  przemys  elektromaszynowy 2 5,0 
12.  przemys  materia ów budowlanych 1 2,5 
13.  przemys  metalowy 1 2,5 
14.  przemys  spo ywczy 5 12,5 
15.  przemys  – inne 1 2,5 
16.  telekomunikacja 2 5,0 
17.  us ugi finansowe 2 5,0 
18.  us ugi – inne 5 12,5 

RAZEM 40 100,0 

ród o: opracowanie w asne.
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Rysunek 1. Liczba po cze  spó ek rozliczonych w poszczególnych sprawozdaniach finansowych 

ród o: opracowanie w asne.

Wszystkie po czenia w badanej próbie zosta y przeprowadzone w trybie po czenia 
przez przej cie5.

                                                          
5 Por. (ustawa 2000: art. 492 § 1 pkt 1). 
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3. Informacje o po czeniach spó ek zaprezentowane w sprawozdaniach  
sporz dzonych wed ug polskiego prawa bilansowego 

Jak ju  wcze niej wspomniano, 25% przebadanych sprawozda  zosta o sporz dzonych 
zgodnie z ustaw  o rachunkowo ci. Rozliczono w nich 10 po cze  spó ek. W ród ich cech 
charakterystycznych mo na wymieni :

a) brak po cze  wieloetapowych; 
b) brak po cze  odwrotnych; 
c) niemal wszystkie po czenia by y po czeniami jednostek pod wspóln  kontrol 6

(8 po cze ), z czego w 7 przypadkach dotyczy y one po czenia jednostki dominu-
j cej z jej jednostk  zale n ;

d) w wi kszo ci po cze  (7 po cze ) jednostka przejmuj ca (w rozumieniu ksh) by a
jedynym udzia owcem w jednostce przejmowanej. 

Po owa uj tych w tej grupie po cze  zosta a rozliczona metod czenia udzia ów.  
W 3 przypadkach (30% po cze  rozliczonych wg uor) zastosowano metod  nabycia.  
W 2 przypadkach (20%) sprawozdania finansowe nie zawiera y informacji na temat zasto-
sowanej metody rozliczenia po czenia (rysunek 2). Korekty kapita owe, zaprezentowane 
w jednym z tych sprawozda , pozwala yby przypuszcza , e po czenie to rozliczono me-
tod czenia udzia ów. Brak informacji na temat powi za  kapita owych pomi dzy jed-
nostk , która sporz dzi a drugie ze wspomnianych sprawozda  a jednostk , z któr  si
po czy a, sugeruje, e po czenie to prawdopodobnie rozliczono metod  nabycia.  

30%

20%

50%

czenia
udzia ów

nabycia

b.d.

Rysunek 2. Metody ksi gowego rozliczenia po czenia wskazane przez spó ki sporz dzaj ce
sprawozdania wed ug uor 

ród o: opracowanie w asne.

We wszystkich przypadkach, w których zastosowano metod  nabycia, wyst pi a dodat-
nia warto  firmy. Ponadto w dwóch sprawozdaniach, w których metoda po czenia nie 
zosta a wskazana, sposób prezentacji informacji nie pozwala  na stwierdzenie, czy w anali-
zowanym po czeniu wyst pi a ujemna warto  firmy, uniemo liwiaj c tym samym uzy-
skanie jakichkolwiek wskazówek w zakre lenie zidentyfikowania zastosowanej metody 
po czenia. 

                                                          
6 Po czenie, w którym cz ce si  podmioty znajduj  si  pod kontrol  tej samej/tych samych stron/y zarów-

no przed, jak i po po czeniu. MSSF 3 (§ B1) zaznacza, e kontrola nie mo e by  tymczasowa. 
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Zakres ujawnie  dotycz cych po cze  spó ek wymaganych w polskim prawie bilanso-
wym nie jest szeroki. Co wi cej, jest on okre lony nie tylko w uor, lecz tak e w przepisach 
reguluj cych szczególne zasady rachunkowo ci niektórych podmiotów, jak na przyk ad 
banków czy zak adów ubezpiecze , a w zwi zku z tym mo e si  on ró ni  w zale no ci od 
rodzaju dzia alno ci prowadzonej przez dany podmiot7. Uwzgl dniaj c przedmiot dzia al-
no ci przebadanych podmiotów, do oceny wype nienia obowi zku sprawozdawczego za-
stosowanie mia a ustawa o rachunkowo ci. Zgodnie z ni , informacje dotycz ce po czenia 
uj te s  w dwóch cz ciach (ustawa 1994: za cznik 1): 

a) informacje ogólne – zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania i obejmuj ce zapis, 
e sprawozdanie sporz dzono za okres, w którym nast pi o po czenie, oraz wska-

zanie ksi gowej metody rozliczenia po czenia; 
b) informacje szczegó owe – uj te w dodatkowych informacjach i obja nieniach  

i obejmuj ce dane umo liwiaj ce ocen  wp ywu po czenia jednostek gospodar-
czych na sprawozdanie finansowe w ramach poszczególnych metod rozliczenia 
ksi gowego, jak na przyk ad: warto  przej tych godziwych aktywów netto, warto
firmy i zasady jej amortyzacji dla metody nabycia czy te  przychody i koszty, zyski 
i straty po czonych spó ek do dnia po czenia albo zmiany w kapita ach w asnych 
po czonych spó ek do dnia po czenia dla metody czenia udzia ów. 

Informacje ujawnione w analizowanych sprawozdaniach przedstawiaj  tabele 2 i 3. 
Jak wynika z zaprezentowanych danych, nie wszystkie spó ki w pe ni wywi za y si

z obowi zku informacyjnego narzuconego ustaw  o rachunkowo ci. Spo ród 10 uj tych 
w tej grupie spó ek, jedynie 2 zaprezentowa y w swoich sprawozdaniach finansowych 
wszystkie informacje wymagane przez uor. Ponadto 2 spó ki nie przedstawi y nawet mini-
malnego zakresu informacji, który pozwoli by na okre lenie, jak  metod  rozliczono po -
czenie spó ek, co stawia pod znakiem zapytania rzetelno  sporz dzonych przez nie spra-
wozda .

Tabela 2 

Zakres obowi zkowych informacji ujawnianych przez spó ki sporz dzaj ce sprawozdania zgod-
nie z ustaw  o rachunkowo ci (metoda nabycia i czenie udzia ów) 

Lp. Informacje ujawnione w sprawozdaniu L.s. % p.b. 
wst p do sprawozdania: 

1. – wskazanie, e sprawozdanie sporz dzono po po czeniu spó ek 8 20,0 
2. – ksi gowa metoda rozliczenia po czenia 7 17,5 

dodatkowe informacje i obja nienia: 
 w ramach metody nabycia (3 spó ki): 

1. – firma jednostki wykre lonej z rejestru w wyniku po czenia 3 7,5 
2. – opis przedmiotu dzia alno ci wykre lonej jednostki 3 7,5 
3. – informacje dotycz ce akcji wyemitowanych w celu po czenia 3 7,5 
4. – cena przej cia 3 7,5 
5. – warto  godziwa aktywów netto 3 7,5 
6. – warto  firmy 3 7,5 
7. – zasady amortyzacji warto ci firmy 2 5,0 

                                                          
7 Na przyk ad inne ujawnienia w tym zakresie b d  wymagane od banków, a inne od zak adów ubezpiecze .
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cd. tabeli 2 

Lp. Informacje ujawnione w sprawozdaniu L.s. % p.b. 
 w ramach metody czenia udzia ów (5 spó ek):

1. – firma jednostki wykre lonej z rejestru w wyniku po czenia 5 12,5 

2. – opis przedmiotu dzia alno ci wykre lonej jednostki 1 2,5 

3. – informacje dotycz ce akcji wyemitowanych w celu po czenia 3 7,5 

4. – przychody i koszty, zyski i straty po czonych spó ek od pocz t-
ku roku do dnia po czenia

0 0,0 

5. – zmiany w kapita ach w asnych po czonych spó ek od pocz tku
roku do dnia po czenia 

0 0,0 

Skróty: L.s. – liczba sprawozda , p.b. – próba badawcza. 

ród o: opracowanie w asne.

Tabela 3 

Zakres obowi zkowych informacji ujawnianych przez spó ki sporz dzaj ce sprawozdania  
zgodnie z ustaw  o rachunkowo ci (niezidentyfikowana metoda) 

Lp. Informacje ujawnione w sprawozdaniu L.s. % p.b. 
wst p do sprawozdania: 

1. – wskazanie, e sprawozdanie sporz dzono po po czeniu spó ek 1 2,5 
dodatkowe informacje i obja nienia: 

1. – firma jednostki wykre lonej z rejestru w wyniku po czenia 2 5,0 
2. – informacje dotycz ce akcji wyemitowanych w celu po czenia 2 5,0 

Skróty: L.s. – liczba sprawozda , p.b. – próba badawcza. 

ród o: opracowanie w asne.

Niemal ka da ze spó ek wskaza a, e sprawozdanie sporz dzono za okres, w którym na-
st pi o po czenie, ale a  trzy jednostki (7,5% ca ej próby badawczej) nie uj y we wst pie 
do sprawozdania informacji na temat ksi gowej metody rozliczenia po czenia i tylko jedna 
z nich ujawni a t  informacj  dopiero w dodatkowych informacjach i obja nieniach. Ka da
z badanych jednostek wskaza a firm  jednostki, która zosta a wykre lona z rejestru w wy-
niku po czenia, jednak e tylko 4 z nich (10% próby badawczej) przedstawi o w informacji 
dodatkowej opis ich dzia alno ci.

Zapis o ujawnieniu informacji dotycz cych akcji wyemitowanych w celu po czenia 
traktowany by  liberalnie i warunek ten uznawano za spe niony, je li jednostka wskaza a
w sprawozdaniu, e czy a si  ze spó k  zale n , w której posiada a 100% udzia ów. 

Warto zaznaczy , e badane spó ki prezentowa y w swoich sprawozdaniach szereg in-
formacji niewymaganych polskim prawem bilansowym (tabela 4). Niemal e ka da z prze-
badanych jednostek sporz dzaj cych sprawozdanie zgodnie z uor podawa a dzie  prawne-
go po czenia jednostek gospodarczych. Ponadto w sze ciu sprawozdaniach (15% próby 
badawczej) badane spó ki poda y prawn  form  przeprowadzenia po czenia. Umieszczanie 
tej informacji we wprowadzeniu do sprawozdania z jednoczesnym pomini ciem wskazania 
ksi gowej metody rozliczenia po czenia mo e wskazywa , e cz  spó ek b dnie inter-
pretuje zapis ustawy w zakresie wymaganych ujawnie  i/lub myli form  prawn  po czenia 
ze sposobem jego rozliczenia w ksi gach rachunkowych. 
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Tabela 4 

Zakres nieobowi zkowych informacji ujawnianych przez spó ki sporz dzaj ce sprawozdania 
zgodnie z ustaw  o rachunkowo ci

Lp. Informacje ujawnione w sprawozdaniu L.s. % p.b. 
1. prawna forma po czenia 6 15,0 
2. dzie  po czenia 9 22,5 
3. opis procesu po czenia 2 5,0 
4. dane porównywalne – korekty 1 2,5 
5. dane porównawcze 1 2,5 
6. przyczyny po czenia 1 2,5 

Skróty: L.s. – liczba sprawozda , p.b. – próba badawcza. 

ród o: opracowanie w asne.

4. Informacje o po czeniach spó ek prezentowane w sprawozdaniach  
sporz dzonych zgodnie z MSSF 

W badanej próbie 30 sprawozda  (75% próby badawczej) zosta o sporz dzonych zgodnie 
z wytycznymi MSSF. cznie rozliczono w nich 35 po cze  jednostek gospodarczych  
(26 sprawozda  z jednym po czeniem, 3 sprawozdania, w których rozliczono 2 po cze-
nia, oraz 1 sprawozdanie, w którym rozliczono 3 po czenia). Po czenia te charakteryzuj
si  nast puj cymi cechami: 

a) minimalna liczba po cze  wieloetapowych (jedno po czenie w tej grupie); 
b) brak po cze  odwrotnych; 
c) jedno po czenie transgraniczne; 
d) wszystkie po czenia by y po czeniami jednostek pod wspóln  kontrol , w tym 

jedno po czenie dotyczy o jednostek zale nych od tej samej jednostki dominuj cej; 
e) wi kszo  po cze  (31 po cze  odpowiadaj cych 88,6% po cze  w tej grupie) 

zosta a dokonana bez podwy szania kapita u podstawowego, w tym w jednym przy-
padku akcjonariuszom spó ki przejmowanej (z punktu widzenia ksh) wydano wcze -
niej nabyte akcje w asne. 

Na szczególn  uwag  zas uguje tutaj fakt, e wszystkie po czenia rozliczone w przeba-
danych sprawozdaniach dotycz  jednostek pod wspóln  kontrol , do których MSSF 3 „Po-

czenia jednostek gospodarczych” nie ma zastosowania (MSSF 3, § 2 pkt c). W takiej 
sytuacji spó ki mog , ale nie musz , zastosowa  wynikaj c  z MSSF 3 metod  przej cia
lub wykorzysta  inn  metod  rozliczenia po czenia. Znajduje to swoje odzwierciedlenie  
w metodach wybranych przez przebadane jednostki (rysunek 3). 

Najcz ciej wykorzystywan  metod  rozliczenia po czenia w badanej grupie by a me-
toda czenia udzia ów. cznie wykorzystano j  13 razy (37% po cze  w grupie jedno-
stek stosuj cych MSSF). Po dwa razy (po 6% ka da) wykorzystano metody nabycia oraz 
przej cia. Zakres informacji przedstawionych w sprawozdaniach finansowych nie pozwala 
stwierdzi , czy wykorzystanie nazwy „metoda nabycia” wynika jedynie z przyzwyczajenia, 
czy te  by a to metoda, któr  faktycznie wykorzystano.  

Na uwag  zas uguje wykorzystanie przez analizowane spó ki nieopisywanej w polskiej 
literaturze metody poprzednich warto ci (inaczej: metody warto ci ksi gowych, ang. pre-
decessor accounting lub predecessor value method). Metoda ta wyst puje w kilku warian-
tach (Accounting For Business Combinations…, 7) i podobnie jak metoda czenia udzia-
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ów, na potrzeby rozliczenia po czenia wykorzystuje warto ci ksi gowe (Navigating The 
Accounting For Business Combinations…, 17). W zwi zku z tym metod czenia udzia-
ów mo na uzna  za wariant metody poprzednich warto ci, jednak e sposób, w jaki metod

t  zastosowano w przebadanych sprawozdaniach (wykorzystanie warto ci ksi gowych 
wykazanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych cz cych si  spó ek oraz 
przeniesienie do sprawozdania jednostkowego warto ci firmy z konsolidacji), nie pozwala 
uj  jej z metod czenia udzia ów. St d te  oddzielne wykazanie metody poprzednich 
warto ci na rysunku 3. 

6% 6%

14%

37%

37%

nabycia

przej cia

czenia udzia ów

poprzednich warto ci

b.d.

Rysunek 3.  Metody ksi gowego rozliczenia po czenia wskazane przez spó ki sporz dzaj ce
sprawozdania wed ug MSSF 

ród o: opracowanie w asne.

W 9 sprawozdaniach, zawieraj cych informacje dotycz ce 13 po cze  spó ek (37%), 
ksi gowa metoda rozliczenia po czenia nie zosta a wskazana. Analiza zaprezentowanych 
w nich informacji pozwala domniemywa , e do rozliczenia co najmniej 6 po cze  naj-
prawdopodobniej wykorzystano albo metod czenia udzia ów, albo metod  poprzednich 
warto ci, jednak e nie mo na tego stwierdzi  z ca kowit  pewno ci . Ponadto wykazanie  
w sprawozdaniu finansowym warto ci firmy nie oznacza, e po czenie rozliczono metod
nabycia, gdy  jednostki stosuj ce metod  poprzednich warto ci ujawniaj  w sprawozdaniu 
finansowym jednostki po czonej warto  firmy przeniesion  ze sprawozdania skonsolido-
wanego.  

W 14 po czeniach (40% wymienionych tutaj po cze ) wyst pi a dodatnia warto
firmy na dzie  po czenia prawnego (rysunek 4). W 5 po czeniach (14%) warto  firmy 
wynios a zero. W jednym po czeniu wyst pi  zysk z okazyjnego nabycia, który spó ka
okre li a w swoim sprawozdaniu mianem „ujemnej warto ci firmy”. W przypadku 6 po -
cze  (17%) niemo liwe by o okre lenie na podstawie zaprezentowanych informacji, czy 
w wyniku po czenia wyst pi a jakakolwiek warto  firmy. W pozycji „nie dotyczy” uj to 
9 po cze  rozliczonych metod czenia udzia ów.

Wyst pienie warto ci firmy w po czeniach rozliczonych metod  poprzednich warto ci 
wynika ze sposobu, w jaki badane jednostki j  zastosowa y. Wykorzystanie jako podstawy 
rozliczenia warto ci bilansowych ze sprawozda  skonsolidowanych spowodowa o wykaza-
nie w sprawozdaniu jednostkowym warto ci firmy z konsolidacji. Nale y zaznaczy , e
w przypadku 4 po cze  rozliczonych metod czenia udzia ów spó ki sporz dzaj ce spra-
wozdanie finansowe wykaza y w nim warto  firmy przeniesion  ze skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. Ponadto jako warto ci ksi gowe wykorzysta a ona dane zapre-
zentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W zwi zku z tym, w a ciwe 
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wydaje si  stwierdzenie, i  mimo zadeklarowania wykorzystania metody czenia udzia ów
w rzeczywisto ci wykorzystano metod  poprzednich warto ci.

40%

3%

17%

26%

14%

dodatnia

zerowa

"ujemna"

nie dotyczy

b.d.

Rysunek 4. Warto  firmy ujawniona na dzie  po czenia prawnego w sprawozdaniach finanso-
wych sporz dzonych zgodnie z MSSF 

ród o: opracowanie w asne.

W jednym przypadku sposób prezentacji danych zwi zanych z ustaleniem warto ci fir-
my budzi powa ne w tpliwo ci co do zasadno ci sposobu uj cia jej w bilansie. Zgodnie  
z informacjami zawartymi w sprawozdaniu zastosowanie do rozliczenia po czenia metody 

czenia udzia ów zaskutkowa o powstaniem warto ci firmy (sposób jej ustalenia nie zosta
podany). Sugeruje to, e albo badana jednostka wykorzysta a do rozliczenia po czenia 
metod  poprzednich warto ci, albo nie zastosowa a we w a ciwy sposób metody czenia 
udzia ów. 

Zakres informacji o po czeniach spó ek, które powinny zosta  ujawnione w sprawoz-
daniu finansowym, jest szczegó owo regulowany przez MSSF 3, który wyró nia w tym 
zakresie dwie grupy informacji umo liwiaj cych ocen  (MSSF 3, § 59 oraz 61): 

a) charakteru i skutków finansowych po czenia przeprowadzonego w bie cym okre-
sie sprawozdawczym lub po zako czeniu tego okresu, ale przed zatwierdzeniem 
sprawozdania finansowego, oraz 

b) skutków finansowych korekt uj tych w bie cym okresie, a dotycz cych po cze
przeprowadzonych w poprzednich okresach sprawozdawczych. 

Zgodnie z MSSF 3 (§ B64), ujawnienia, oprócz informacji takich jak firma, opis jed-
nostki przejmowanej, data przej cia, warto  godziwa przekazanej p atno ci z podzia em na 
cz ci czy warto  firmy, powinny równie  obejmowa  przyczyny po czenia. 

Uwzgl dniaj c cel przeprowadzonych bada , autorka skupi a si  jedynie na pierwszej 
grupie ujawnie , próbuj c odnie  informacje zawarte w analizowanych sprawozdaniach 
finansowych do prawnych po cze  jednostek gospodarczych, które mia y miejsce 
w 2011 roku. 

Bior c pod uwag  zakres MSSF 3 i wy czenie z niego po cze  jednostek pod wspóln
kontrol , nale a oby przyj , e jednostki, które nie zdecyduj  si  wykorzysta  modelu 
wynikaj cego z MSSF 3, nie maj  obowi zku przedstawiania wszystkich wymienionych 
w nim ujawnie . W zwi zku z tym, informacje zaprezentowane w przebadanych sprawoz-
daniach sporz dzonych zgodnie z MSSF przedstawiono w dwóch grupach, uwzgl dniaj c
po czenia rozliczone: 

a) metod  przej cia oraz nabycia, sugeruj ce zastosowanie MSSF 3 (4 sprawozdania, 
czyli 10% ca ej próby badawczej; tabela 5); 
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b) metod  inn  ni  przej cia lub nabycia, lub w których zastosowana metoda nie zosta-
a okre lona (26 sprawozda , czyli 65% próby badawczej; tabela 7). 

Z informacji zaprezentowanych w tabeli 5 na uwag  zas uguje nieprzedstawienie przez 
cz  spó ek informacji dotycz cych warto ci firmy przy opisie po czenia (cho  cz
informacji mo na wyczyta , analizuj c tabel  zmian warto ci niematerialnych i prawnych) 
oraz warto ci godziwej przekazanej p atno ci. Jedynymi informacjami ujawnionymi przez 
wszystkie wymienione tutaj spó ki by y: firma jednostek cz cych si , informacje na temat 
powstania warto ci firmy/zysku z okazyjnego nabycia („ujemnej” warto ci firmy) oraz 
bardzo liberalnie traktowana, podobnie jak w przypadku jednostek sporz dzaj cych spra-
wozdanie zgodnie z uor, informacja na temat akcji wyemitowanych w celu po czenia8.

Tabela 5 

Zakres informacji ujawnianych przez spó ki, które rozliczy y po czenie w sposób wskazany  
w MSSF 3 (metoda przej cia/nabycia) 

Lp. Informacje ujawnione w sprawozdaniu L.s. % p.b. 

1.  firma jednostek cz cych si  4 10,0 
2.  opis jednostek cz cych si  1 2,5 
3.  data przej cia 3 7,5 
4.  przyczyny 2 5,0 
5.  opis przej cia kontroli 2 5,0 
6.  informacje o akcjach wyemitowanych w celu po czenia 4 10,0 
7.  procent przej tych udzia ów kapita owych 2 5,0 
8. czna warto  godziwa przekazanej zap aty 1 2,5 
9. czna warto  godziwa aktywów netto 3 7,5 
10.  warto  godziwa aktywów netto – grupami 2 5,0 
11.  kwota zysku z okazyjnego nabycia 1 2,5 
12.  przyczyny powstania zysku z okazyjnego nabycia 1 2,5 
13.  warto  firmy 3 7,5 

Skróty: L.s. – liczba sprawozda , p.b. – próba badawcza. 

ród o: opracowanie w asne.

Nale y zaznaczy , e w tabeli wymieniono jedynie te informacje, które badane spó ki 
ujawnia y w swoich sprawozdaniach finansowych. Analiza zapisów § B64 MSSF pozwala 
na wyodr bnienie a  22 punktów, które powinny zosta  uj te w sprawozdaniu finanso-
wym9, zak adaj c, e zachodz  okoliczno ci, które nakazuj  ich ujawnienie. Odliczaj c
ujawnienia konieczne jedynie w szczególnych sytuacjach oraz zak adaj c, e w ramach 
jednego sprawozdania, ujmuj cego wi cej ni  jedno po czenie, nie wyst pi a jednocze nie 
warto  firmy i zysk z okazyjnego nabycia, liczba ujawnie  wynosi 17. W zwi zku z tym, 
na uwag  zas uguje fakt, e adna z wymienionych tu jednostek nie ujawni a wszystkich 
informacji wymaganych przez MSSF. 

Podobnie jak spó ki sporz dzaj ce sprawozdania zgodnie z uor, tak e i spó ki wykorzy-
stuj ce MSSF ujawnia y w swoich sprawozdaniach finansowych informacje niewymagane 
przez MSSF (tabela 6). Wszystkie uj te w tej grupie spó ki wskaza y w swoich sprawozda-

                                                          
8  Warunek ten by  uznawany za spe niony, je eli jednostka zaznaczy a, e posiada a 100% akcji/udzia ów

jednostki, z któr  si czy a.
9 Uwzgl dniaj c rozbicie na dwie cz ci punktów a, d, f oraz n z § B64. 
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niach dzie  po czenia prawnego, a tak e zaprezentowa y informacje o prawnej formie 
przeprowadzonego po czenia. 

Tabela 6

Zakres nieobowi zkowych informacji ujawnianych przez spó ki, które rozliczy y po czenie  
w sposób wskazany w MSSF 3 (metoda przej cia/nabycia) 

Lp. Informacje ujawnione w sprawozdaniu L.s. % p.b. 

1. prawna forma po czenia 4 10,0 
2. polityka rachunkowo ci w zakresie po cze  1 7,5 
3. dzie  po czenia prawnego 4 10,0 
4. parytet wymiany 1 2,5 
5. korekty po czeniowe 1 2,5 
6. sprawozdanie finansowe spó ki przejmowanej do dnia po czenia 1 2,5 
7. przyczyny po czenia 1 2,5 
8. dzia alno ci, które jednostka zamierza zby  po po czeniu 1 2,5 

9. 
zyski i straty wyliczone w taki sposób, jakby dat  przej cia
by  pocz tek roku obrotowego 

1 2,5 

Skróty: L.s. – liczba sprawozda , p.b. – próba badawcza. 

ród o: opracowanie w asne.

Szczególne trudno ci budzi zarówno okre lenie, jak i ocena informacji, które powinny 
zosta  zawarte w sprawozdaniu finansowym tych jednostek, które do rozliczenia po cze
nie wykorzystuj  MSSF 3. O ile w przypadku wykorzystania metody czenia udzia ów za 
podstawowy zakres ujawnie  mo na przyj  wymogi stawiane przez uor rozszerzone 
o mo liwe do zastosowania wymogi MSSF, o tyle trudno zastosowa  podobne podej cie 
w przypadku metody poprzednich warto ci. W takim wypadku zakres informacji ujawnia-
nych w sprawozdaniu zale a  tylko i wy cznie od spó ki, która je sporz dzi a (tabela 7). 

Analiza danych przedstawionych w tabeli 7 pozwala zauwa y , e istniej  informacje, 
które jednostki, uj te w tabeli, uznaj  za istotne, jak na przyk ad wskazanie, e sprawozda-
nie sporz dzono po po czeniu, firmy jednostek cz cych si , czy zwi z y opis po czenia 
z podaniem jego dnia oraz formy prawnej. Za „w miar  istotne” przebadane spó ki uzna y
informacje dotycz ce akcji wyemitowanych na potrzeby po czenia10 oraz posiadanych na 
dzie  po czenia udzia ach w spó ce wykre lonej z rejestru. W ród informacji nieistotnych 
z punktu widzenia przebadanych spó ek wymieni  mo na opis jednostki wykre lonej z reje-
stru w wyniku po czenia. Nale y podkre li , e w wypadku niektórych sprawozda  ujaw-
nienia potraktowane zosta y minimalistycznie, w skrajnych przypadkach uniemo liwiaj c
okre lenie metody, któr  zastosowano dla rozliczenia po czenia.

Brak ci le okre lonych wymogów dotycz cych zakresu ujawnie  dla po cze  nieroz-
liczanych zgodnie z MSSF 3 uniemo liwia okre lenie stopnia wype nienia obowi zku
sprawozdawczego dla tych po cze . Zdaniem autorki za minimalny zakres ujawnie  mo -
na uzna  punkty 1–10 zaprezentowane w tabeli 7. Dostarczaj  one u ytkownikowi spra-
wozdania podstawowych informacji na temat przeprowadzenia po czenia prawnego oraz 
daj  podstaw  do oceny jego skutków finansowych.  

                                                          
10   W kategorii tej autorka uj a równie  wyst puj ce w sprawozdaniach stwierdzenia o niepodwy szeniu  

kapita u. 
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Tabela 7 

Zakres informacji ujawnionych w sprawozdaniach sporz dzonych wed ug MSSF, w których  
po czenia nie rozliczono metod  przej cia/nabycia 

Metoda rozliczenia po czenia
czenia

udzia ów
(12 sprawozda )

poprzednich 
warto ci

(5 sprawozda )

brak 
danych 

(9 sprawozda )
Lp. Informacje ujawnione w sprawozdaniu 

L.s % p.b. L.s. % p.b. L.s. % p.b. 

1.
wskazanie, e sprawozdanie sporz dzo-
no po po czeniu 12 30,0 5 12,5 9 22,5 

2.  ksi gowa metoda rozliczenia po czenia 12 30,0 5 12,5 – – 
3.  firma jednostek cz cych si  12 30,0 5 12,5 8 17,5 
4.  opis jednostek cz cych si  – – 1  2,5 – – 
5.  dzie  przej cia kontroli – – 3  7,5 5 12,5 

6.
informacje o akcjach wyemitowanych  
w celu po czenia  8 20,0 3  7,5 3  7,5 

7.  warto  firmy  3  7,5 3  7,5 4 10,0 
8.  sposób ustalenia warto ci firmy – – 1  2,5 – – 

9.
przychody i koszty oraz zyski i straty 
jednostki rozwi zanej do dnia po czenia

 2  5,0 – – – – 

10.
dane porównawcze – korekty po cze-
niowe

 8 20,0 2  5,0 5 12,5 

11.  prawna forma po czenia 11 27,5 4 10,0 6 15,0 

12.
polityka rachunkowo ci w zakresie 
po cze

 2  5,0 4 10,0 1  2,5 

13.  dzie  po czenia prawnego 12 30,0 5 12,5 8 17,5 
14.  procedura rozliczenia po czenia  5 12,5 1  2,5 – – 
15.  koszty zwi zane z po czeniem – – 1  2,5 – – 

16.
przypisanie warto ci firmy z po czenia 
do segmentu dzia alno ci  1  2,5 – – – – 

17.  przyczyny  3  7,5 2  5,0 2  5,0 
18.  opis przej cia kontroli  6 15,0 1  2,5 1  2,5 
19.  warto ci ksi gowe na dzie  po czenia  1  2,5 1  2,5 – – 
20.  elementy planu po czenia  1  2,5 – – – – 

21.
warto ci godziwe na dzie  przej cia 
kontroli – – 1  2,5 – – 

22.
warto  godziwa przekazanej zap aty – 
ca o  – – 1  2,5 – – 

23.
warto  godziwa przekazanej zap aty – 
cz ci – – 1  2,5 – – 

24.
procent przej tych udzia ów kapita o-
wych – – 1  2,5 – – 

25.
sprawozdanie finansowe spó ki przej-
mowanej do dnia po czenia – – – – 1  2,5 

Skróty: L.s. – liczba sprawozda , p.b. – próba badawcza. 

ród o: opracowanie w asne.
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Uwagi ko cowe

Analiza informacji zaprezentowanych w przebadanych sprawozdaniach finansowych po-
zwala na wyodr bnienie dwóch obszarów „krytycznych” w zakresie rachunkowo ci pod-
miotów cz cych si .

Po pierwsze, niemal wszystkie po czenia prawne spó ek publicznych w 2011 roku od-
by y si  w ramach jednostek znajduj cych si  pod wspóln  kontrol . Wi kszo  przebada-
nych spó ek sporz dzi a swoje sprawozdania zgodnie z MSSF, które nie reguluj  zagadnie
zwi zanych z takimi po czeniami, nie uznaj c ich de facto za po czenie11. Sytuacja ta 
tworzy luk  prawn  w zakresie przepisów, które mo na by zastosowa  dla rozliczenia tego 
typu po cze . Rozwi zaniem najbardziej logicznym i zgodnym z polskim prawem bilan-
sowym by oby wykorzystanie w tym zakresie przepisów ustawy o rachunkowo ci. Prakty-
ka gospodarcza pokazuje jednak, e nie jest to rozwi zanie zawsze stosowane. Sytuacja ta 
stanowi wskazówk , e konieczne jest stworzenie przepisów, które jasno okre la yby zasa-
dy rozliczania po cze  jednostek pod wspóln  kontrol , a tak e prezentowania informacji 
z nimi zwi zanych w sprawozdaniu finansowym. Zacytowany wcze niej dokument
(Accounting For Business Combinations Under Common Control), wskazuje, e prace 
w tym obszarze s  ju  prowadzone. 

W zakresie rozliczenia po cze  pod wspóln  kontrol  badane spó ki preferowa y wy-
korzystanie metod opartych na warto ciach ksi gowych. Podej cie takie wydaje si  lepiej 
odzwierciedla  istot  zawartych transakcji, ponadto zapobiega „sztucznemu” kreowaniu 
warto ci firmy. 

Nale y równie  zaznaczy , e zastosowana przez niektóre jednostki metoda poprzed-
nich warto ci stanowi kontynuacj  podej cia stosowanego w sprawozdaniach finansowych 
badanych spó ek. Baz  dla warto ci bilansowych, przyj tych ze skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego, jest ustalona na dzie  przej cia warto  godziwa poszczególnych 
sk adników maj tku, odpowiednio skorygowana i uwzgl dniaj ca wszelkie zmiany, które 
zasz y w danej jednostce od momentu przej cia kontroli do dnia po czenia prawnego. 
Wydaje si  równie , e lepiej oddaje ona istot  transakcji, w której najpierw nast puje 
przej cie kontroli nad jednostk , za  po czenie prawne traktowane jest jako reorganizacja 
wewn trz grupy kapita owej. 

Drugi „obszar krytyczny” jest zwi zany z ujawnieniami na temat po cze  prawnych, 
które spó ki publiczne prezentuj  w swoich sprawozdaniach. Niepokoj cy jest fakt, e
spo ród 40 przebadanych sprawozda  jedynie 2 w pe ni spe nia y wymogi w zakresie in-
formacji, które powinny by  ujawnione w sprawozdaniu finansowym (obydwa sporz dzone 
zgodnie z uor). Co wi cej, wydaje si , e stopie  wype nienia obowi zków sprawozdaw-
czych w tym zakresie przez spó ki sporz dzaj ce sprawozdania wed ug MSSF jest ni szy, 
ni  w przypadku jednostek wykorzystuj cych polskie regulacje rachunkowo ci. Prawdo-
podobnie przyczyn  takiej sytuacji jest znacznie szerszy zakres ujawnie  wymaganych 
przez MSSF, niemniej jest to zjawisko niepokoj ce.

Podsumowuj c, nale a oby doda , e adne z przeanalizowanych sprawozda  finanso-
wych nie zosta o negatywnie ocenione przez bieg ego rewidenta, za  zg oszone zastrze e-
nia, je eli wyst pi y, nie dotyczy y po cze  jednostek gospodarczych. Co wi cej, biegli 
rewidenci nie odnosili si  w swoich raportach do zasadno ci zastosowanych metod rozli-

                                                          
11 Zgodnie z MSSF 3 po czenie jednostek gospodarczych to same jest z przej ciem kontroli nad przedsi -

wzi ciem/przedsi wzi ciami.  
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czenia po czenia czy te  prawid owo ci jego ksi gowego rozliczenia, a w niemal po owie 
przebadanych przypadków (19 raportów bieg ych dotycz cych badanych sprawozda ) sam 
fakt po czenia nie zosta  nawet wspomniany. W zwi zku z tym pojawia si  równie  pyta-
nie, w jakim stopniu informacje dotycz ce po cze  jednostek gospodarczych s  badane 
przez bieg ych rewidentów12.
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BUSINESS COMBINATIONS OF PUBLIC COMPANIES IN 2011 IN THEIR FINANCIAL 
STATEMENTS

Abstract: The aim of the article is to present information about mergers disclosed in financial statements of 
Polish public companies. 
Using the empirical research, the Author gathered data about mergers of public companies in 2011. The col-
lected data allowed to make the following conclusions: 

taking into consideration the frequency of business combinations under common control among Polish 
public companies using IFRS, it is necessary to create regulations regulating them, 
most of the analyzed financial statements do not meet the minimal requirements for disclosures of infor-
mation about business combinations. 

Keywords: methods of accounting for business combinations, goodwill, disclosures in financial statements, 
quality of financial statements

Cytowanie

Janowicz M. (2013), Prawne po czenia spó ek publicznych w 2011 roku w ich sprawozdaniach finansowych – 
wyniki bada . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego nr 765, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpie-
czenia” nr 61, t. 1, Szczecin, s. 57–70; www.wneiz.pl/frfu. 

                                                          
12 Warto zaznaczy , e zgodnie z uor, art. 64 ust. 3 sprawozdania finansowe wszystkich spó ek przejmuj -

cych, a tak e spó ek nowo zawi zanych, sporz dzone za rok obrotowy, w którym nast pi o po czenie, podlegaj
obowi zkowemu badaniu przez bieg ego rewidenta. 


