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Rachunkowość instrumentów finansowych wobec potrzeb  

informacyjnych inwestorów 

 

Wzrost znaczenia instrumentów finansowych we współczesnych systemach 

gospodarczych, a także rosnący stopień skomplikowania i wyrafinowania powstających 

nowych ich rodzajów powodują, że rachunkowość instrumentów finansowych stanowi 

obecnie jeden ze szczególnie newralgicznych obszarów rachunkowości. Biorąc pod uwagę 

aktualność oraz wagę tej problematyki, a także obecne ukierunkowanie sprawozdawczości 

finansowej na inwestorów jako głównych odbiorców informacji sprawozdawczej, w niniejszej 

rozprawie doktorskiej sformułowano problem badawczy, który dotyczy identyfikacji 

znaczenia rachunkowości instrumentów finansowych wobec potrzeb informacyjnych 

inwestorów. 

Głównym celem pracy jest określenie poziomu wykorzystania sprawozdawczości finansowej 

w zakresie instrumentów finansowych przez inwestorów w ich procesach decyzyjnych.  

Zamierzeniem rozważań stanowiących przedmiot niniejszej dysertacji doktorskiej, 

zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i empirycznym jest weryfikacja sformułowanych 

dwóch hipotez badawczych. Pierwsza z nich, dotyczy kwestii wykorzystania 

sprawozdawczości finansowej w zakresie instrumentów finansowych przez inwestorów.  

H1: Sprawozdawczość finansowa w zakresie instrumentów finansowych jest 

wykorzystywanym źródłem informacji w procesach decyzyjnych inwestorów. 

Identyfikowane niedoskonałości w obszarze rachunkowości instrumentów 

finansowych w kontekście wiodącej obecnie pozycji inwestorów jako odbiorców informacji 

sprawozdawczej, a także częste zmiany regulacji prawnych w tym zakresie były przesłankami 

do sformułowania drugiej hipotezy badawczej.  

H2: Obowiązujące uregulowania prawne w zakresie rachunkowości instrumentów 

finansowych nie są dostosowane do potrzeb informacyjnych inwestorów. 

Na potrzeby realizacji założonych celów oraz weryfikacji sformułowanych hipotez 

badawczych wykorzystane zostały następujące metody badawcze: opisowa, porównawcza, 

analiza literatury przedmiotu, analiza aktów prawnych, analiza wyników badań obcych, 

autorskie badania ankietowe. Zasadniczym elementem rozprawy doktorskiej były trzy 

autorskie badania ankietowe poświęcone zagadnieniu znaczenia sprawozdawczości w 

zakresie instrumentów finansowych w opinii grup badawczych, które tworzyli: 



a) inwestorzy indywidualni z Polski, 

b) inwestorzy instytucjonalni (tzw. buy-side) prowadzący działalność w Polsce,  

c) analitycy giełdowi (tzw. sell-side) zatrudnieni w instytucjach finansowych 

funkcjonujących w Polsce.  

Określony w rozprawie problem naukowy oraz przyjęte cele badawcze 

zdeterminowały strukturę rozprawy doktorskiej. Tworzą ją wstęp, cztery rozdziały oraz 

zakończenie. W pierwszym rozdziale przedstawiono rozważania na temat istoty oraz 

przeobrażeń instrumentów finansowych. Celem drugiego rozdziału było przedstawienie 

polskich i międzynarodowych regulacji z zakresu rachunkowości instrumentów finansowych. 

Kolejny rozdział obejmuje tematykę sprawozdawczości finansowej dotyczącej instrumentów 

finansowych oraz potrzeb informacyjnych inwestorów. Czwarty rozdział stanowi empiryczne 

studium poświęcone próbie rozwiązania założonego w pracy problemu badawczego. Główną 

jego częścią jest prezentacja i analiza wyników przeprowadzonych trzech autorskich badań. 

Na podstawie rozważań teoretycznych, analizy wyników badań obcych, a przede 

wszystkim rezultatów badań własnych zaprezentowanych w niniejszej rozprawie doktorskiej 

przeprowadzono weryfikację założonych hipotez badawczych. W jej efekcie ustalono, że nie 

ma podstaw do odrzucenia zarówno pierwszej, jak i drugiej hipotezy badawczej. 

Ponadto przeprowadzone rozważania umożliwiły sformułowanie szeregu wniosków zarówno 

o charakterze ogólnym, jak również aplikacyjnym. Dla przykładu ustalono, że 

sprawozdawczość finansowa w zakresie instrumentów finansowych stanowi podstawowe 

źródło informacji dla wszystkich grup respondentów uczestniczących w badaniach. Przy 

czym inwestorzy indywidualni przede wszystkim korzystają z bilansu oraz rachunku zysku i 

strat. Natomiast w opinii inwestorów instytucjonalnych oraz analityków giełdowych 

dodatkowo ważną pozycję zajmuje informacja dodatkowa. 

Pomimo znaczenia sprawozdawczości finansowej w analizowanym zakresie szczegółowa 

ocena obecnych rozwiązań rachunkowości w tym kontekście jest przedmiotem licznych 

zastrzeżeń zgłaszanych przez respondentów. Oczekują oni szeregu zmian w obszarze 

rachunkowości instrumentów finansowych dotyczących takich kwestii jak m.in. prezentacja 

informacji na temat zaangażowania w instrumenty pochodne, ujawnianie ekspozycji na 

ryzyko związane z instrumentami finansowymi, czy wycena instrumentów pochodnych. 

 

 

 

 



 

The relation of accounting for financial instruments and the informative 

needs of investors 

 

Increasing importance of financial instruments in the contemporary economic systems, 

as well as the growth in complexity and sophistication of the emerging new types of these 

instruments cause that accounting for financial instruments is currently one of the most 

important areas of accounting. Considering the validity and importance of this problem, and 

also the current focus of financial reporting on investors as the major recipients of reporting 

data, this study formulates a research problem concerning the identification of importance of 

accounting for financial instruments in relation with the informative needs of investors. 

The main purpose of this thesis is to determine the extent to which financial reporting is used 

in relation to financial instruments by investors in their decision-making processes.  

The assumption of the considerations presented in this doctoral dissertation, both in 

the theoretical and empirical aspects, is the verification of the two following research 

hypotheses. The first hypothesis concerns the problem of using financial reporting in the field 

of financial instruments by investors.  

H1: Financial reporting for financial instruments is a source of information used in 

investors' decision-making processes. 

Identifying deficiencies in the field of accounting for financial instruments in the 

context of the currently leading position of investors as recipients of reporting data, as well as 

frequent changes in the relevant legal regulations have led to the formulation of another 

research hypothesis.  

H2: Current legal regulations concerning accounting for financial instruments do not 

refer to the informative needs of investors. 

In order to fulfil the assumed goals and verify the formulated research hypotheses, the 

following analytical methods have been used: descriptive method, comparative method, 

analysis of relevant literature, analysis of legal acts, analysis of third-party research results, 

author’s research. An essential part of this doctoral dissertation concerned three individual 

surveys evaluating the importance of reporting for financial instruments among the members 

of reference groups consisted of: 

d) individual investors from Poland, 

e) institutional investors (so-called "buy-side") operating in Poland,  



f) market analysts (so-called "sell-side") employed in financial institutions operating in 

Poland.  

The research problem identified in the dissertation as well as the assumed research 

goals have determined the structure of this doctoral thesis. It contains an introduction, four 

chapters and a summary. Chapter one presents the considerations concerning the nature and 

the transformations of financial instruments. The aim of chapter two was to elaborate on the 

Polish and international regulations concerning accounting for financial instruments. The 

following chapter refers to the issues of financial reporting for financial instruments and the 

informative needs of investors. Chapter four constitutes an empirical study that is an attempt 

to explain the research problem assumed in the thesis. Its main part contains a presentation 

and analysis of the results of the three surveys conducted for the purposes of the study. 

The theoretical considerations, the analysis of third-party research results, and - above 

all - the findings of individual research presented herein served as the basis to verify the 

formulated research hypotheses. As a result it has been determined that there are no 

indications to reject both research hypotheses. 

Additionally, the conducted analysis has allowed to formulate a number of general 

conclusions and implications. For instance, it has been found that financial reporting for 

financial instruments serves as a basic source of information for all groups of survey 

participants. Furthermore, individual investors mainly refer to the balance sheet and the profit 

and loss account. For institutional investors and market analysts, additional information was 

also very important. 

Despite the significance of financial reporting in the analysed field, the thorough 

assessment of the current accounting solutions in this aspect is a subject of numerous 

objections raised by the survey participants. They demand a number of changes in the area of 

accounting for financial instruments, concerning such issues as the presentation of data 

concerning the involvement in derivatives, disclosure the exposure to risk related with 

financial instruments or valuation of derivatives. 

 

 

 


