
 
 

SPIS TREŚCI 
 
 
Wstęp .............................................................................................................  7 
 
STANDARYZACJA SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ  
– ZAKRES I KIERUNKI ROZWOJU 
 
Alfred Szydełko  
Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji na potrzeby  
sprawozdania z działalności jednostki w świetle KSR nr 9 ...........................  11 
 
Ewa Śnieżek, Michał Wiatr 
Modelowanie raportów jako próba ograniczenia luki komunikacyjnej  
w sprawozdawczości finansowej ...................................................................  21 
 
Sabina Rokita  
Wybrane problemy prezentacji jasnego i rzetelnego obrazu  
stowarzyszenia w sprawozdaniu finansowym ze szczególnym  
uwzględnieniem rachunku zysków i strat ......................................................  31 
 
Joanna Błażyńska  
Jakość informacji o sytuacji finansowej jednostek gospodarczych ...............  41 
 
 
RAPORTOWANIE SPOŁECZNE JAKO FORMA KOMUNIKACJI  
JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ Z OTOCZENIEM 
 
Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka 
Źródła i zakres raportów środowiskowych oraz ocena możliwości  
ich integracji ze sprawozdaniem finansowym ...............................................  53 
 
Ewa Chojnacka, Jolanta Wiśniewska  
Standardy raportowania danych CSR – wyniki badania ankietowego ..........  66  
 
Małgorzata Macuda 
Corporate social responsibility – a new trend in hospital accounting? ..........  76 
 
Anna Balicka  
Informacja środowiskowa w sprawozdawczości przedsiębiorstwa ...............  87 
 
Jolanta Wiśniewska, Ewa Chojnacka  
Weryfikacja danych pozafinansowych przedsiębiorstw odpowiedzialnych 
społecznie – wyniki badania ankietowego .....................................................  97 



 

Łukasz Matuszak 
Czy sprawozdawczość zintegrowana stanie się nowym modelem  
sprawozdawczym przedsiębiorstwa? .............................................................  108 
 
Dawid Garstecki  
Propozycja wzorca części finansowej raportu zintegrowanego .....................  117 
 
Joanna Dyczkowska  
Ujawnienia pozafinansowe dotyczące działań badawczo-rozwojowych   
w sprawozdaniach zarządów spółek biotechnologicznych ............................  128 
 
Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik 
Raportowanie informacji pozafinansowych o społecznej odpowiedzialności  
w Lasach Państwowych w świetle niektórych koncepcji teoretycznych ............  140 
 
Aleksandra Szewieczek, Ewa Wanda Maruszewska  
Raportowanie społeczne – wyzwanie dla służb rachunkowości  
podmiotów leczniczych .................................................................................  150 
 
 
KSZTAŁTOWANIE WYNIKU CAŁOŚCIOWEGO JEDNOSTKI  
W ŚWIETLE RYZYKA GOSPODARCZEGO 
 
Magdalena Chraścina  
Kształtowanie wyniku finansowego netto w celu stosowania strategii  
„wielkich kąpieli” (Big Bath) na przykładzie spółek notowanych  
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ....................................  161 
 
Katalin Varga Kiss 
Risk management strategies of financial institutions in Hungary ..................  172 
 
Agnieszka Piróg  
Aplikacja modeli dyskryminacyjnych w ocenie kontynuacji  
działalności  przedsiębiorstw .........................................................................  187  
 
Paweł Warowny  
Informacja kosztowa w strategicznym zarządzaniu rentownością  
przedsiębiorstwa ............................................................................................  200 
 
Aldona Kamela-Sowińska  
Rola środowiska akademickiego w kontradyktoryjnym procesie karnym  
w Polsce  po zmianie kodeksu postępowania karnego ..................................  214 
 



 

SUMMARIES 
 
Alfred Szydełko  
Management accounting as a source of information to report on  
the activities in the context of the Polish accounting standard of No. 9 ........  20 
 
Ewa Śnieżek, Michał Wiatr 
Reporting modeling as an attempt in communication gap decrising  
in financial reporting ......................................................................................  30 
 
Sabina Rokita  
The selected problems of presentation society’s true and fair view  
in the financial statements with particular taking into consideration  
income statement ...........................................................................................  40 
 
Joanna Błażyńska  
The quality of information on the financial standing of business entities .....  50 
 
Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Nóżka 
Sources and scope of the environmental reports and the evaluation  
of possibility of their integration with financial statement ............................  65 
 
Ewa Chojnacka, Jolanta Wiśniewska  
CSR reporting standards – the results of a survey .........................................  75  
 
Małgorzata Macuda 
Corporate social responsibility – a new trend in hospital accounting? ..........  76 
 
Anna Balicka  
Environmental information in the reporting of company ..............................  96 
 
Jolanta Wiśniewska, Ewa Chojnacka  
Verification of non-financial data of socially responsible companies  
– the results of the survey ..............................................................................  106 
 
Łukasz Matuszak 
Will integrated reporting become new reporting model of entity? ................  116 
 
Dawid Garstecki  
Proposed standard of integrated report’s financial part .................................  127 
 
Joanna Dyczkowska  
R&D disclosure in annual reports of biotechnological companies ................  139 
 
 



 

Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik 
State forests’ non-financial information reporting on corporate social  
responsibility in the light of some theoretical concepts .....................................  148 
 
Aleksandra Szewieczek, Ewa Wanda Maruszewska  
Sustainability reporting – the challenge for health sector accountants ..........  158 
 
Magdalena Chraścina  
Earnings management to apply the big bath strategy on the example  
of companies listed on the Warsaw stock exchange ......................................  171 
 
Katalin Varga Kiss 
Risk management strategies of financial institutions in Hungary ..................  172 
 
Agnieszka Piróg  
Discriminant models aplication in the evaluation of going concern ..............  198  
 
Paweł Warowny  
Cost information in strategic profitability management ................................  213 
 
Aldona Kamela-Sowińska  
The role of academic accounting and finance experts in the Polish Code  
of Criminal Procedure ....................................................................................  222 
 


