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WPŁYW DOKONAŃ JEDNOSTEK ZALEŻNYCH
NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie istotnych czynników formalnych i merytorycznych dotyczących jednostek zależnych od jednostki dominującej, a wpływających na wyniki
finansowe grupy kapitałowej. Kluczową kwestią pozostaje kwalifikacja jednostek zależnych
objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz ustalenie wyników finansowych
zdefiniowanej grupy kapitałowej. Istotnymi determinantami wyniku finansowego grupy kapitałowej są: dobór jednostek zależnych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,
obligatoryjna wycena według wartości godziwej aktywów i zobowiązań jednostek zależnych
w dacie objęcia ich kontrolą przez jednostkę dominującą, dokonywane wyłączenia transakcji
między jednostkami grupy kapitałowej.
Słowa kluczowe: grupa kapitałowa, jednostka zależna, wynik finansowy.
DOI: 10.15611/pn.2014.343.05

1. Wstęp
Rozwój grup kapitałowych w świecie i w Polsce powoduje coraz większe zapotrzebowanie na wiedzę z umiejętności oceny sytuacji finansowej takich złożonych organizmów. Problem ten dostrzeżono już prawie 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych,
wprowadzając obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
przez grupy kapitałowe powiązane z regulowanymi rynkami papierów wartościowych.
W kolejnych latach stosowne regulacje prawne w tym przedmiocie zaczęły wdrażać
kolejne kraje, w tym Polska od 1995 r. Nie ma w tym obszarze regulacyjnym stabilności, zmieniają się stanowiska instytucji wiodących w tworzeniu standardów, w tym
twórców zarówno amerykańskich standardów rachunkowości, jak i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Należy nadmienić, że skonsolidowane sprawozdania finansowe banków oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe
emitentów papierów wartościowych, na podstawie decyzji Unii Europejskiej, powinny być sporządzane zgodnie z MSSF [Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002]1.
1
Na to rozporządzenie powołuje się art. 55 ust. 5 Ustawy o rachunkowości [Ustawa z 29 września
1994].
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Kluczowymi kwestiami pozostają kwalifikacja jednostek zależnych objętych
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz ustalenie wyników finansowych zdefiniowanej grupy kapitałowej. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie
istotnych czynników formalnych i merytorycznych dotyczących jednostek zależnych od jednostki dominującej, a wpływających na wyniki finansowe grupy kapitałowej. Stawia się następujące tezy:
1) jednostka dominująca ma pewną elastyczność w doborze jednostek zależnych
ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,
2) obligatoryjna wycena według wartości godziwej aktywów i zobowiązań jednostek zależnych w dacie objęcia ich kontrolą przez jednostkę dominującą daje duże pole
manewru dla wpływania na bieżące i przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej,
3) fakultatywność wyłączeń transakcji między jednostkami grupy kapitałowej
stwarza możliwości kreowania wyniku finansowego grupy kapitałowej.
Podstawową metodą badawczą do udowodnienia powyższych hipotez będzie
krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz obowiązujących regulacji prawnych
w zakresie sprawozdawczości grup kapitałowych.

2. Kwalifikacja jednostki zależnej objętej skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej
Kwalifikowanie jednostki zależnej różni się w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości. Polskie przepisy są zawężające w porównaniu z MSR/
MSSF. Sprawia to, że nawet formalna kwestia, taka jak zakres podmiotowy grupy
kapitałowej, może wpływać na obraz jej sytuacji finansowej. Podstawowym międzynarodowym standardem stosowanym od 2013 r. do sporządzania sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej jest MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2012].
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 39 u.r., przez jednostkę zależną rozumie się jednostkę będącą spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie
z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowaną przez jednostkę dominującą.
MSSF 10 nie uzależnia kwalifikowania jednostki zależnej od jej formy organizacyjno-prawnej. Oznacza to, że sprawozdaniem skonsolidowanym można by także objąć
spółdzielnię czy spółkę cywilną.
Istotne różnice występują także w rozumieniu kontroli. W polskich regulacjach
pozostano przy dość ogólnej definicji, że sprawowanie kontroli oznacza zdolność
jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu
osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Za przykładowe przejawy
sprawowania kontroli można przyjąć sytuacje wskazane w definicji jednostki dominującej (oznaczające np. kontrolę kapitałową, personalną).
W MSSF 10 rozumienie sprawowania kontroli jest bardzo rozwinięte, wymaga jakościowej oceny różnych relacji pomiędzy jednostką dominującą a jednostką
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podporządkowaną. Inwestor, niezależnie od charakteru jego zaangażowania w danej
jednostce, sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji wtedy,
gdy inwestor ten jednocześnie (MSSF 10 par. 7):
a) sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonano inwestycji (rys. 1),
b) z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonano inwestycji,
podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawo do zmiennych
wyników finansowych (rys. 2),
c) posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonano inwestycji, do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych (rys. 3).
WŁADZA
Aktualne prawa, które dają możliwość bieżącego
kierowania istotnymi działaniami

1. Inwestor, który dysponuje aktualnymi prawami (nawet, gdy nie były jeszcze wykonywane)
dającymi mu możliwość bieżącego kierowania działaniami, które znacząco wpływają na
wyniki finansowe tej jednostki (akcje lub ustalenia umowne).
2. Inwestor (spośród dwóch lub więcej), który posiada możliwość bieżącego kierowania
działaniami mającymi najbardziej znaczący wpływ na wyniki finansowe jednostki.
3. Inwestor może posiadać władzę nad jednostką, w której dokonano inwestycji, nawet
wówczas, gdy inne podmioty, które mają aktualne prawo dające im możliwość
uczestniczenia w kierowaniu istotnymi działaniami, np. gdy inny podmiot wywiera znaczący
wpływ.
Rys. 1. Atrybuty władzy inwestora
Źródło: opracowanie własne na podstawie MSSF 10.
EKSPOZYCJA NA ZMIENNE WYNIKI FINANSOWE

1. Inwestor podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawa do
zmiennych wyników finansowych w przypadku, gdy istnieje możliwość zmiany wyników
finansowych inwestora w zależności od wyników tej jednostki,
2. Mimo że tylko jeden inwestor może sprawować kontrolę nad jednostką, w której dokonano
inwestycji, więcej niż jeden podmiot może mieć udział w wynikach wypracowanych przez
tę jednostkę. Posiadacze udziałów niekontrolujących mogą mieć udział w zyskach lub
w wypłatach z zysku jednostki, w której dokonano inwestycji.
Rys. 2. Przejawy ekspozycji na zmienne wyniki finansowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie MSSF 10.

72

Halina Buk

ZWIĄZEK MIĘDZY WŁADZĄ I WYNIKAMI FINANSOWYMI

1. Inwestor sprawuje kontrolę nad jednostką także wówczas, gdy ma możliwość korzystania ze
swojej władzy w celu wywierania wpływu na przypisane mu wyniki finansowe związane
z jego zaangażowaniem w tę jednostkę,
2. Inwestor posiadający prawo podejmowania decyzji określa, czy jest mocodawcą czy
agentem. Ustala również, czy inny podmiot dysponujący prawem podejmowania decyzji
działa jako jego agent.
Inwestor będący agentem nie sprawuje kontroli nad jednostką, w której dokonano inwestycji
w przypadku gdy wykonuje przekazane mu prawa podejmowania decyzji.
Rys. 3. Związek między władzą a kontrolą
Źródło: opracowanie własne na podstawie MSSF 10.

Z literalnego czytania wyjaśnień w MSSF można wnioskować, że należy brać
pod uwagę bezpośrednie powiązania pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej. Jednakże z definicji udziałów niekontrolujących (którą się w tym miejscu pomija) wynika, że przy określaniu jednostki zależnej można brać pod uwagę kapitał własny
jednostki zależnej, który można przyporządkować bezpośrednio lub pośrednio.
Zwrócić należy także uwagę na to, że zarówno polskie, jak i międzynarodowe standardy rachunkowości dopuszczają możliwość nieujęcia jednostki zależnej
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, o ile taki fakt nie wpłynie w sposób
istotny na obraz sytuacji finansowej grupy kapitałowej. Przykładowo, KGHM Polska Miedź SA w oparciu o par. 8 MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany
wartości szacunkowych i korygowanie błędów w ostatnich latach wyłączała z konsolidacji jednostki zależne „Mercus Software” Sp. z o.o. i TUW Cuprum.
Ujęcie wszystkich jednostek kontrolowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wydaje się pożądane, by wykazać większą siłę ekonomiczną grupy
kapitałowej. Jednostka dominująca mogłaby jednak nie być zainteresowana ujęciem
jednostki zależnej generującej straty netto, zwłaszcza gdy nie występują udziałowcy
mniejszościowi. W takiej sytuacji strata jednostki zależnej pomniejsza wynik finansowy całej grupy kapitałowej.

3. Wpływ wyceny aktywów i zobowiązań jednostki zależnej
w dacie objęcia kontroli na wynik finansowy grupy kapitałowej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej odzwierciedla najaktualniejszy stan wartości zasobów gospodarczych jednostek zależnych, gdyż ich
aktywa i zobowiązania należy wycenić według wartości godziwej na dzień objęcia
kontroli. Takie zasady obowiązują zarówno w polskich, jak i w międzynarodowych
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standardach rachunkowości. Występuje dwoistość informacji o wartości zasobów
jednostek zależnych, inna w jednostkowym sprawozdaniu finansowym (gdzie dominuje w zasadzie wycena historyczna) oraz inna w sprawozdaniu skonsolidowanym.
Sprawa jest jeszcze bardziej złożona, gdy jednostką zależną jest podmiot zagraniczny, gdyż wówczas nakładają się jeszcze różnice kursowe z tytułu przeliczania pozycji sprawozdawczych w walutach obcych na walutę polską.
Tabela 1. Ujęcie różnicy konsolidacyjnej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Według ustawy
o rachunkowości

Według MSSF 10

CPJZ > WGANJZ/UJD

Ujęcie w aktywach niematerialnych jako
„wartość firmy jednostek zależnych”
oraz systematyczne amortyzowanie przez
lat 5 (w uzasadnionych przypadkach
przez lat 20)

Ujęcie w aktywach
niematerialnych jako „wartość
firmy” oraz ewentualne
odpisywanie z tytułu utraty
wartości (na podstawie testu)

CPJZ < WGANJZ/UJD

1) Ujęcie w pasywach w grupie rozliczeń
międzyokresowych jako „Ujemna
wartość firmy jednostek zależnych”
do wysokości aktywów trwałych
(za wyjątkiem długoterminowych
aktywów finansowych notowanych
na regulowanych rynkach) oraz
systematyczne jej odpisywanie na
wynik finansowy grupy kapitałowej
(przez okres średniej ekonomicznej
żywotności aktywów trwałych
amortyzowanych)

Uznanie jako zysk
z okazjonalnego nabycia
i ujęcie w wyniku finansowym
grupy kapitałowej w dacie
objęcia kontroli

Różnica konsolidacyjna

2) Część ujemnej wartości firmy
przewyższającej wartość wymienioną
w pkt 1 odpisanie na wynik finansowy
grupy kapitałowej w dacie objęcia
kontroli
CPJZ – cena przejęcia jednostki zależnej przez jednostkę dominującą; WGANJZ/UJD – wartość godziwa
aktywów netto jednostki zależnej odpowiadająca posiadanym udziałom przez jednostkę dominującą.
Źródło: opracowanie własne.

W wyniku porównania ceny przejęcia jednostki zależnej z wartością godziwą
aktywów netto z reguły powstaje różnica (tzw. różnica konsolidacyjna), która jest
ujęta w wyniku finansowym grupy kapitałowej, in plus lub in minus. W zależności
od stosowanych standardów rachunkowości, inaczej w czasie rozlicza się powstałą
różnicę (por. tab. 1). Według polskich przepisów dodatnia wartość firmy ostatecznie obniży wyniki finansowy grupy kapitałowej, a według MSSF 10 niekoniecznie.
Ujemna wartość firmy (zysk z okazjonalnego nabycia) zawsze wpłynie in plus na
wynik finansowy grupy kapitałowej, tylko że według polskich przepisów w określo-
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nym czasie (zwykle kilku lat), a według MSSF jednorazowo. Powyższe rozwiązania
sprawiają, że jednostka dominująca zainteresowana odpowiednią wyceną aktywów
i zobowiązań jednostki zależnej może to wykorzystywać jako ważny materialny instrument kreatywnej rachunkowości. Zaznacza się przy tym, że można ująć nowe
składniki aktywów czy zobowiązań, które dotychczas nie były ujawnione w bilansie
jednostki zależnej.
Nie ma jednoznacznych metod wiarygodnej wyceny wartości godziwej aktywów i zobowiązań. Nie rozwiązuje też tego problemu wdrożony od 2013 r. MSSF
13 Wycena wartości godziwej. Problemy wyceny wartości godziwej aktywów netto
jednostek zależnych (przejmowanych) wynikają z następujących powodów [Cieciura 2012, s. 30]:
–– naczelną zasadą wyceny powinna być zasada istotności, a więc w kontekście tej
zasady należy rozpatrywać kosztowne procedury wyceny,
–– sposoby szacowania wartości godziwej wymagają subiektywnych ocen i wyborów,
–– niektóre wyceniane składniki majątku występują w obrocie gospodarczym sporadycznie,
–– wartość godziwa konkretnych składników może być wyższa lub niższa od ich
wartości księgowej.
Skutki przeliczenia do wartości godziwych aktywów i zobowiązań jednostki
zależnej na dzień objęcia kontroli nie podlegają zaliczeniu do kapitałów własnych
w części należnej podmiotowi nadrzędnemu i jej udziałowcom. Zgodnie z zasadami konsolidacji metodą pełną, wszelkie kapitały własne jednostki zależnej, w jakie
została ona wyposażona przez swoich udziałowców i jakie wypracowała do dnia
objęcia kontroli przez jednostkę dominującą, nie podlegają zaliczeniu do skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej [Ignatowski 2013, s. 90].

4. Wyłączenia transakcji między jednostkami grupy kapitałowej
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje aktywa, zobowiązania, kapitał
własny, przychody, koszty i przepływy pieniężne jednostki dominującej i jej jednostek zależnych w taki sposób, jakby należały one do pojedynczej jednostki. Oznacza
to, że wszelkie transakcje dokonywane pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej nie
powinny być ujawniane w sprawozdaniu skonsolidowanym. W tej kwestii standardy
międzynarodowe są bardziej rygorystyczne aniżeli polskie przepisy. Zgodnie z par.
B86 MSSF 10 wyłącza się w całości aktywa i zobowiązania, kapitał własny, przychody, koszty i przepływy pieniężne grupy kapitałowej odnoszące się do transakcji
między jednostkami tej grupy kapitałowej (zyski i straty na transakcjach wewnątrz
tej grupy, które są ujęte jako aktywa takie jak zapasy i środki trwałe, wyłącza się
w całości). Ważną jest także wskazówka, że straty na transakcjach wewnątrz grupy
mogą oznaczać utratę wartości, która wymaga ujęcia w skonsolidowanym sprawo-
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zdaniu finansowym. Przejawia się w tym podejście ostrożnościowe do prezentacji
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.
Najczęściej wyłączeniu podlegają nierozliczone do dnia bilansowego rozrachunki pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej. Mogą one obejmować wzajemne
należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, jak też z innych tytułów, w tym
także spowodowanych niewniesieniem wkładów przez udziałowców, należności
wekslowe, zaliczki i pożyczki, rozrachunki z tytułu przyznanych dywidend [Gabrusewicz, Remlein 2011, s. 259].
W tej kwestii polskie przepisy są bardziej liberalne, gdyż dopuszczają fakultatywność wyłączeń transakcji wewnątrzgrupowych, o ile nie ma to istotnego wpływu
na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji finansowej grupy kapitałowej. Przepisy
nie dookreślają jednak, jak należy rozumieć tę istotność, dając tym samym jednostce dominującej pewną elastyczność w ujmowaniu takich transakcji w sprawozdaniu
skonsolidowanym.
W przypadku występowania wewnątrzgrupowych transakcji o znaczących wartościach, może występować dużo różniący się obraz sytuacji finansowej jednej z jednostek grupy kapitałowej, aniżeli prezentuje to skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Przykładowo, przyjęcie wkładu niepieniężnego przez spółkę A jako pokrycie
jej udziałów przez spółkę B będzie wskazywało na wzrost aktywów w sprawozdaniu
jednostkowym spółki A. Natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
obejmującym spółki A i B wartość objętego wkładu niepieniężnego powinna być
wyeliminowana, gdyż jest to transakcja wewnątrzgrupowa.

5. Zakończenie
Ujawnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym osiągnięć jednostek
zależnych wprawdzie jest regulowane przez standardy rachunkowości, jednakże
w wielu obszarach merytorycznych te wymogi są dość elastyczne. Najwięcej wątpliwości budzi poprawność wyceny aktywów i zobowiązań jednostek zależnych
w dacie objęcia ich kontrolą przez jednostkę dominującą. Po pierwsze, jest bardzo
dużo subiektywizmu w zastosowaniu odpowiednich metod wyceny składników gospodarczych. Po drugie, ta wycena determinuje powstanie różnicy konsolidacyjnej,
która albo jest ujawniona jako pozycja aktywów (wartość firmy), albo wpłynie od
razu lub stopniowo na wyniki finansowe grupy kapitałowej. Stwarza to duże pole
do manipulacji. Zatem na wynik finansowy grupy mogą wpływać „księgowe”, a nie
realne osiągnięcia jednostek zależnych. Realne osiągnięcia jednostek zależnych są
ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dopiero od dnia osiągnięcia
kontroli. Aczkolwiek i po tym okresie potencjalnie można nie ujawniać ujemnych
wyników finansowych jednostek zależnych, powołując się na małą istotność takich
jednostek we wpływaniu na sytuację finansową grupy kapitałowej.
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INFLUENCE OF SUBSIDIARIES PERFORMANCE
ON FINANCIAL RESULTS OF A CONSOLIDATED GROUP
Summary: The aim of the article is presenting important formal and merit determinants due
to subsidiaries that are controlled by another entity, which influence the financial results of
a capital group. A key problem is the qualification of subsidiaries combined by a consolidated
financial statement. Another problem is a very subjective valuation of assets and liabilities
of subsidiaries at the acquisition date. This valuation influences the goodwill acquired in the
business combination or a gain from a bargain purchase. The parent cannot disclose the subsidiary in a consolidated financial statement, which is loss, to argue that this entity is not
veritable for a group.
Keywords: consolidated group, subsidiary, performance, goodwill.

