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KIERUNKI ZMIAN SPRAWOZDAWCZOŚCI
FINANSOWEJ W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM
FINANCIAL REPORTING TRENDS IN INSOLVENCY
PROCEEDINGS
DOI: 10.15611/pn.2015.388.23
Streszczenie: W artykule dokonano oceny ewolucji regulacji prawnych dotyczących sprawozdań finansowych jako źródła informacji w postępowaniu upadłościowym. Omówione
zostały zmiany, jakich dokonano od wejścia w życie Prawa upadłościowego i naprawczego oraz poddano ocenie planowane zmiany zawarte w projekcie nowej ustawy. W wyniku
przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w ostatnich latach zredukowano wymogi dotyczące
sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w upadłości, marginalizując tym samym potrzeby
informacyjne użytkowników zewnętrznych. Planowane zmiany zakładają dalsze ograniczenie wymogów dotyczących sprawozdań finansowych restrukturyzowanych przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: sprawozdanie finansowe, postępowanie upadłościowe, bankructwo, restrukturyzacja.
Summary: An assessment of the evolution of the legal framework for financial reporting,
as a source of information in the insolvency proceedings, has been conducted in this article.
Changes which were made after the Bankruptcy and Reorganization Law went into effect,
have also been discussed in this article and the planned changes in the draft of the new
law were evaluated as well. The analysis showed that in recent years the requirements for
financial reporting of companies in bankruptcy had been lowered, thereby marginalizing
the information needs of external users. Planned changes involve a further reduction in the
financial reporting requirements of restructured enterprises.
Keywords: financial statement, insolvency proceeding, bankruptcy, restructuring.

1. Wstęp
Obecne stulecie charakteryzuje się dużą zmiennością otoczenia gospodarczego,
utrudniającą zarządzanie przedsiębiorstwem oraz powodującą wzrost ryzyka upadłości. Sytuacja ta wpływa na wymagania stawiane rachunkowości. Użytkownicy
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informacji z niej płynących oczekują nie tylko kompleksowych informacji dotyczących wartości, lecz również informacji jakościowych i ilościowych, dotyczących
przedsiębiorstwa i jego otoczenia gospodarczego, w ujęciu prospektywnym, teraźniejszym i retrospektywnym [Sawicki 2005a, s. 56].
Równocześnie regulacje prawne w zakresie rachunkowości marginalizują potrzeby informacyjne przedsiębiorstw, które utraciły zdolność do kontynuacji działania. Zgodnie z podstawowym założeniem rachunkowość jest dostosowana do potrzeb jednostek kontynuujących działalność gospodarczą, nie dając informacji na
potrzeby ostatniej fazy życia przedsiębiorstwa, mimo że okres ten może trwać nawet kilka lat1 [Walińska, Jędrzejewski 2009, s. 165]. Ponadto proces upadłościowy w
Polsce nie oznacza jedynie sytuacji utraty zdolności do kontynuacji działania, lecz
są to również procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym prowadzącym do zawarcia układu. Informacje pochodzące ze sprawozdań
finansowych mogą także służyć ocenie działalności w okresach poprzedzających
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i tym samym usprawniać procesy podejmowania przez sąd decyzji dotyczących zadłużonego przedsiębiorstwa.
Celem niniejszego artykułu jest ocena regulacji prawnych dotyczących sprawozdań finansowych jako źródła informacji w procesie upadłościowym przedsiębiorstw. Omówione zostaną zmiany, jakich dokonano od wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze2 do dnia dzisiejszego. Poddane
ocenie zostaną również przepisy Prawa restrukturyzacyjnego oraz nowelizacji prawa upadłościowego, które zostały przygotowane przez Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Ocena dotyczyć
będzie zakresu przedkładanych w sądzie elementów sprawozdań finansowych jako
składników bazy informacyjnej procesu upadłościowego.
Na metodę badawczą składały się studia literaturowe dotyczące teorii i praktyki rachunkowości w postępowaniu upadłościowym oraz analiza aktów prawnych
związanych z omawianym zagadnieniem. W pracy wykorzystano również wieloletnie doświadczenie praktyczne autorki dotyczące sprawozdawczości finansowej
przedsiębiorstw przechodzących proces upadłościowy.

2. Ewolucja regulacji PUiN dotyczących sprawozdawczości
finansowej
Nowe Prawo upadłościowe i naprawcze, które weszło w życie dnia 3 października
2003 r. [Ustawa z dnia 28 lutego 2003], w przepisach dotyczących sprawozdawczości finansowej koncentruje się na podziale wymogów zgodnie z dwoma kryteriami:

1

2015].
2

Średni czas trwania postępowania upadłościowego w Polsce wynosi 3 lata [Doing Business
Dalej: PUiN.
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1) etapu postępowania upadłościowego, dzieląc je na dwa główne okresy: postępowanie w przedmiocie upadłości (od dnia złożenia wniosku do dnia ogłoszenia
upadłości) oraz właściwe postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości aż
do zakończenia procedury sądowej),
2) rodzaju postępowania upadłościowego, różnicując obowiązki dla postępowań upadłościowych prowadzących do likwidacji majątku niewypłacalnego dłużnika oraz na postępowania upadłościowe prowadzące do zawarcia układu.
Pierwotna wersja ustawy nakładała na dłużnika obowiązek złożenia, wraz
z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, aktualnego sprawozdania finansowego, a jeśli
na podstawie odrębnych przepisów nie miał obowiązku sporządzania sprawozdania – to bilansu. W przypadku gdy dłużnik składał wniosek o ogłoszenie upadłości
prowadzącej do zawarcia układu i prowadzona przez niego dokumentacja księgowa
na to pozwalała, dodatkowo wymagany był rachunek przepływów pieniężnych za
ostatnie 12 miesięcy.
Na etapie właściwego postępowania upadłościowego PUiN przenosiło obowiązki sprawozdawcze z dłużnika na wyznaczonego przedstawiciela sądu. W zależności od rodzaju postępowania upadłościowego był to nadzorca sądowy, zarządca lub
syndyk. Zgodnie z PUiN przedstawiciel sądu zobowiązany był do sporządzenia
sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (rys. 1).
POSTĘPOWANIE
UPADŁOŚCIOWE

ZMIERZAJĄCE DO
LIKWIDACJI MAJĄTKU
DŁUŻNIKA

ZMIERZAJĄCE DO
ZAWARCIA UKŁADU

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

SPRAWOZDANIE
FINANSOWE, W TYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH

ETAP 1:
Postępowanie
w przedmiocie upadłości

ETAP 2:
Właściwe postępowanie
upadłościowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ
POPRZEDZAJĄCY OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Rys. 1. Sprawozdawczość finansowa według pierwotnej wersji PUiN
Źródło: opracowanie własne.
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Ponadto PUiN nakazywało okresowe składanie sprawozdań rachunkowych,
które miały być sporządzone z pominięciem zasad rachunkowości. W praktyce
postępowań upadłościowych, pomimo braku ustawowego obowiązku, sprawozdania finansowe stanowiły często załącznik do sprawozdań rachunkowych (szerzej
[Bauer 2009]).
Obecnie PUiN ograniczyło wymogi sprawozdawcze w stosunku do dłużnika
składającego wniosek o ogłoszenie upadłości do:
•
bilansu sporządzonego nie później niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
•
rachunku przepływów pieniężnych za ostatnie 12 miesięcy w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości prowadzącej do zawarcia układu.
W sytuacji, gdy dłużnik nie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji
umożliwiającej sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych, nie musi składać
tej części sprawozdania. Jeśli poda i uprawdopodobni przyczyny, dla których nie
jest w stanie sporządzić bilansu, może również ubiegać się o zwolnienie z tego obowiązku.
PUiN nie odnosi się wprost do wielkości i formy prawnej przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością. Jednak zapis dotyczący redukcji wymogów informacyjnych
w przypadku, gdy w czasie poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnik nie miał obowiązku prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie wskazanej części sprawozdania finansowego, oznacza stosowanie wyjątku
dla mniejszych jednostek gospodarczych.
Na etapie właściwego postępowania upadłościowego PUiN wciąż nakazuje
przedłożenie w sądzie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości. Jednak różnicuje obowiązki sprawozdawcze w zależności od tego, czy zarząd został pozostawiony upadłemu, czy odebrany i przekazany
przedstawicielowi sądu. W przypadku pozostawienia prawa zarządu upadłemu, to na
nim ciążą obowiązki sprawozdawcze, a wyznaczony nadzorca sądowy może jedynie
wystąpić do sędziego-komisarza z wnioskiem o nakazanie upadłemu złożenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający upadłość. Pozostałe obowiązki sprawozdawcze nie zostały zmienione w stosunku do pierwotnej wersji PUiN (rys. 2).
W maju 2012 r. Minister Sprawiedliwości powołał zespół ds. nowelizacji PUiN,
którego celem było opracowanie założeń reformy prawa. Efektem prac zespołu jest
publikacja zawierająca propozycje zmian, które znalazły odzwierciedlenie w prawie restrukturyzacyjnym oraz zmianach prawa upadłościowego. Projekt ustawy
przechodzi proces legislacyjny, a data wejścia w życie nowego prawa nie jest jeszcze
określona.
Na obecnym etapie prac legislacyjnych trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie
zmiany ostatecznie przyniesie nowe prawo. W odniesieniu do sprawozdań finansowych projekt:
•
tylko w dwóch z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych (w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonym postępowaniu układowym) zobowiązuje dłużnika do przedłożenia w sądzie bilansu sporządzonego do
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ETAP 1:
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ETAP 2:
Właściwe postępowanie
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ
POPRZEDZAJĄCY OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Rys. 2. Aktualne regulacje prawne PUiN dotyczące sprawozdawczości finansowej
Źródło: opracowanie własne.

celów tego postępowania nie później niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku.
Jednocześnie nie zwalnia z obowiązku złożenia bilansu tych dłużników, którzy
nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych,
•
znosi obowiązek przedłożenia rachunku przepływów pieniężnych,
•
do sprawozdań rachunkowych sporządzanych przez zarządców lub nadzorców
projekt prawa restrukturyzacyjnego zakłada, iż nie będzie się stosować zasad
rachunkowości,
•
w postępowaniu upadłościowym pozostawia obowiązki sprawozdawcze niezmienione w stosunku do PUiN.
Reasumując, projekt ustawy generalnie redukuje obowiązki dotyczące sprawozdawczości finansowej w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jednocześnie utrudnia sporządzenie niezbędnej dokumentacji dłużnikom, którzy w toku działalności
poprzedzającej złożenie wniosku nie sporządzali sprawozdań finansowych.

3. Kontrowersje wokół przepisów PUiN
dotyczących sprawozdawczości finansowej
Badania naukowe wskazują, iż w Polsce wciąż istnieją problemy z dobrej jakości
informacją finansową, która może służyć jako podstawa do oceny zagrożenia kon-
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tynuacji działania [Wędzki 2012, s. 178]. Jednak mimo że sprawozdanie finansowe
nie jest jedynym źródłem informacji, to jego powszechne wykorzystanie w predykcji upadłości świadczy o tym, iż zawiera przydatne informacje do oceny sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa [Wędzki 2013, s. 452]. Sprawozdanie finansowe stanowi również element bazy informacyjnej procesu upadłościowego. Zasady i procedury jego sporządzenia określone są przez regulacje prawne zawarte w prawie upadłościowym, bilansowym oraz handlowym co może wiązać się z rozbieżnościami
w tym zakresie [Sawicki 2005b, s. 81-100].
Już w momencie wejścia w życie znowelizowanej ustawy PUiN wiele wątpliwości wzbudzały jej regulacje odnoszące się do rachunkowości podmiotów przechodzących proces upadłościowy. Zdaniem K. Sawickiego [2005b, s. 99]: „Chociaż przepisy prawa bilansowego, prawa handlowego oraz prawa upadłościowego
i naprawczego są w zasadzie wzajemnie skorelowane, to w praktyce ujawniają się
niejasności”. Główne zarzuty dotyczyły nieścisłości wynikających z artykułów odnoszących się do sprawozdawczości finansowej, w tym zasad wyceny bilansowej
aktywów jednostki:
•
braku precyzyjnego określenia zasad sporządzenia sprawozdania finansowego,
które dłużnik zobowiązany był do złożenia wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Ustawa wskazywała, iż ma to być aktualne sprawozdanie finansowe, nie
określając jednak konkretnych okresów, które ma obejmować. Ponadto nie zostało określone, w jaki sposób ma sporządzić bilans jednostka niemająca obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych [Łodziana 2003, s. 26],
•
niedoprecyzowania sposobu wyceny majątku jednostki jako podstawy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Merytoryczne argumenty przemawiały za
wartością rynkową, a nie bilansową, jednak nie wynikało to jednoznacznie
z PUiN [Bugajny, Proniewicz 2003, s. 2],
•
zapisu dotyczącego obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego na
dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości, w sytuacji gdy sąd ogłosił upadłość
zmierzającą do zawarcia układu i pozostawił zarząd własny upadłemu. Artykuł
180 przenosił ten obowiązek na nadzorcę sądowego, podczas gdy ustawa o rachunkowości nie zwalniała z powyższego obowiązku kierownika jednostki.
W świetle obydwu ustaw nadzorca sądowy nie był kierownikiem jednostki po
ogłoszeniu upadłości,
•
obowiązku zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych w przypadku ogłoszenia
upadłości prowadzącej do zawarcia układu, gdyż ten rodzaj postępowania zakłada kontynuację działalności [Popławska 2004, s. 98-100].
Aktualnie obowiązujące przepisy PUiN określają wymogi odnośnie do bilansu jako sporządzonego do celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż
30 dni przed dniem złożenia wniosku. Ponadto nadzorca sądowy został zwolniony
z obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, a jedynie powierzono mu
nadzór nad wykonaniem tego obowiązku przez upadłego. Zmiany przepisów wpłynęły jednak niekorzystnie na informacyjną wartość sprawozdań finansowych w pro-
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cesie upadłościowym. Ograniczenie wymogów sprawozdawczych do złożenia wraz
z wnioskiem o ogłoszenie upadłości bilansu pozbawionego informacji dodatkowej
nie zapewnia nawet informacji na temat zastosowanej metody wyceny3. Dokładne
zastosowanie przepisów PUiN odnośnie do sprawozdawczości finansowej pozbawia
użytkowników zewnętrznych również informacji na temat przychodów, kosztów,
a także możliwości porównania wartości bilansowych w czasie. Praktyka postępowań upadłościowych wskazuje, iż pomimo marginalizacji wymogów sprawozdawczych dłużnicy w większości przypadków dobrowolnie składają więcej elementów
sprawozdania finansowego oraz za większą liczbę okresów sprawozdawczych, niż
jest to wymagane przepisami PUiN [Bauer 2013, s. 16-17].
Ponadto wyniki badań naukowych podają w wątpliwość kwestię użyteczności
sprawozdań finansowych sporządzonych na potrzeby postępowania upadłościowego głównie z uwagi na przyjęte przez prawo bilansowe zasady wyceny aktywów.
Uniemożliwienie przeszacowania wartości aktywów, szczególnie nieruchomości
należących do środków trwałych, w przypadku gdy ich wartość rynkowa przewyższa wartość bilansową, może znacząco zniekształcać obraz sytuacji majątkowej
przedsiębiorstwa (por. m.in. [Kumor, Strojek-Filus 2011, s. 271-281; Gawron 2012,
s. 170-182; Bauer 2014, s. 652-666]).
Kontrowersje mogą budzić również zapisy dotyczące sprawozdawczości finansowej zawarte w projekcie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Dalsze ograniczanie
obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową podmiotów zagrożonych niewypłacalnością i planujących przejść postępowanie restrukturyzacyjne
praktycznie pozbawia użytkowników informacji gromadzących w aktach sądowych
możliwości, jakie daje system informacyjny rachunkowości, zarówno co do oceny
wcześniejszych działań dłużnika, jak i określenia możliwości jego przetrwania.
Zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w zakresie sprawozdawczości finansowej w procesie upadłościowym oraz jakie są planowane w przyszłości dla procesu
restrukturyzacyjnego, można ocenić negatywnie, jako marginalizujące informacyjną rolę rachunkowości przedsiębiorstw przechodzących sądowy proces upadłościowy (lub w przyszłości – restrukturyzacyjny).

4. Zakończenie
W środowisku rachunkowości coraz częściej wysuwane są postulaty i prognozy dotyczące zmian, jakie nastąpią w przyszłości w zakresie sprawozdawczości finansowej (por. m.in. [Gmytrasiewicz 2009, s. 63-70; Luty 2010, s. 127-138]). Poruszana
jest także kwestia utrzymania funkcji informacyjnej rachunkowości jako niezbędnej zarówno dla zarządzania przedsiębiorstwem, jak i użytkowników zewnętrznych
[Szymczyk-Madej 2007, s. 156]. Zadaniu temu może służyć właściwa struktura
3
W przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej wycena powinna być dokonana
zgodnie z art. 29 ustawy o rachunkowości. W przypadku upadłości prowadzącej do zawarcia układu
domniemywa się, że wycena powinna być dokonana zgodnie z art. 28.
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zbioru danych oraz zapewnienie pożądanego stopnia szczegółowości informacji
[Micherda, Świetla 2013, s. 44]. Postulaty zmian dotyczą również rachunkowości
podmiotów w upadłości jako jednostek funkcjonujących i zarządzanych w okresach
kilkuletnich. W przedsiębiorstwach niekontynuujących działalności gospodarczej
postulowane jest zastąpienie nadrzędnych zasad rachunkowości zasadą treści ekonomicznej oraz true and fair view [Walińska, Jędrzejewski 2009, s. 165-166].
Przeprowadzona analiza kierunków zmian w prawie upadłościowym wskazuje
jednak na sukcesywną marginalizację roli sprawozdawczości finansowej. Od wejścia w życie znowelizowanego PUiN nastąpiło ograniczenie wymogów dotyczących
sprawozdań finansowych jednostek przechodzących proces upadłościowy. Projekt
ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacja prawa upadłościowego nie tylko nie zakłada zwiększenia możliwości wykorzystania rachunkowości w procesie
upadłościowym, ale wręcz wprowadza kolejne ograniczenia wymogów sprawozdawczych.
Na pozytywną ocenę zasługuje obecnie obowiązująca możliwość zwolnienia
z obowiązku składania w sądzie bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych
tych dłużników, którzy nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji księgowej
umożliwiającej sporządzenie danej części sprawozdania finansowego. Jednocześnie na negatywną ocenę zasługuje to, iż planowana reforma ujednolica obowiązki
sprawozdawcze w postępowaniach restrukturyzacyjnych, niezależnie od wielkości
przedsiębiorstwa dłużnika.
Ponadto wątpliwość może budzić planowane utrzymanie niezmienionych obowiązków co do sprawozdawczości finansowej w procesie upadłościowym. Bilans,
który stanowi załącznik do wniosku o ogłoszenie upadłości, pozbawiony informacji
dodatkowej oraz rachunku zysków i strat, nie daje podstawy do oceny wyników
przedsiębiorstwa dłużnika.
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