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Amber Gold a jawność obrotu gospodarczego. 
 
Rekordowa liczba udostępnionych sprawozdań finansowych 
 
Upadłość piramidy finansowej działającej pod marką Amber Gold uzmysłowiła wszystkim, iż informacja o 
kondycji finansowej firm zarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS jest jawna. 
 
Oznacza to, iż kierujący firmą ma obowiązek złożyć co roku sprawdzanie finansowej do KRS, a każdy 
zainteresowany ma prawo udać się do Sądu Rejestrowego i z tym sprawozdaniem finansowym się zapoznać. 
 
Ten obowiązek był jednak realizowany przez mniej niż połowę przedsiębiorców.  
 
Medialna edukacja oraz informacja o odpowiedzialności finansowej za brak takich działań spowodowały, iż w 
ubiegłym roku sprawozdania finansowe udostępniła rekordowa liczba firm – 154 601, co stanowiło 57,87% 
wszystkich zobowiązanych.  

Do 12 sierpnia 2014 r. sprawozdania finansowe udostępniło w tym roku już blisko 96 000 firm, co 
oznacza, iż ubiegłoroczny rekord zostanie pobity. 
 
Złożone sprawdzania finansowe do KRS w poszczególnych latach: 
 

rok złożenia sprawozdania liczba sprawozdań 

2010 111 585 

2011 126 405 

2012 140 132 

2013 154 601 

2014 95914 
 
To naprawdę efekt  Amber Gold  
 
Sceptycy stwierdzą, że taka sytuacja to tylko przypadek. Analiza składanych sprawozdań na podstawie 
regionów pokazuje jednak, że nie mamy do czynienia z przypadkiem. 
 
Przy średniej krajowej 57,87% (procent firm składających sprawozdania do KRS w stosunku do ogółu 
zobowiązanych), najwięcej firm składa sprawozdania finansowe w woj. pomorskim – blisko 70%. Właśnie w 
województwie pomorskim siedzibę miała firma Amber Gold. 
 
Złożone do KRS sprawozdania finansowe w 2013 r. według województw w stosunku do ogółu zobowiązanych 
podmiotów: 

Województwo procent zobowiązanych, składających sprawozdanie 

POMORSKIE 69,50 

KUJAWSKO-POMORSKIE 67,62 

PODKARPACKIE 65,05 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 63,46 

PODLASKIE 60,74 

OPOLSKIE 58,83 

ŚLĄSKIE 58,77 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 58,43 
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MAŁOPOLSKIE 57,69 

WIELKOPOLSKIE 57,68 

DOLNOŚLĄSKIE 57,63 

ŁÓDZKIE 57,29 

LUBELSKIE 54,53 

LUBUSKIE 54,45 

MAZOWIECKIE 54,03 

ZACHODNIO-POMORSKIE 53,63 

  
Te nie jedyny fakt potwierdzający tą tezę.  
Potwierdza to również liczba składanych sprawozdań za więcej niż jeden rok.  
 
W 2013 r. za 2 lata lub więcej sprawozdania finansowe złożyło 10 336 firm, a za więcej niż 5 lat 1828 firm. W 
2012 roku za  2 lata lub więcej sprawozdania finansowe złożyły 8233 firmy, a za więcej niż 5 lat 1330. 
Składanie sprawozdań za kilka lat wstecz dowodzi, że przedsiębiorcy chcą wykonać obowiązki, których 
wcześniej nie realizowali. 
 
Amber Gold a firmy w upadłości 
 
To spektakularna upadłość Amber Gold skierowała uwagę na brak możliwości oceny kondycji firmy, a tym 
samym oceny ryzyka współpracy z nią, jeżeli w danych rejestrowych firma nie udostępniła sprawozdania 
finansowego. Ten czynnik edukacyjny też zadziałał. 
 
Jeżeli przeanalizujmy upadłości firm zarejestrowanych w KRS w kontekście czy te firmy udostępniały 
sprawozdania finansowe to zauważymy wyraźny wzrost ponad przeciętną. 
 
Liczba firm, która składała sprawozdanie finansowe w roku poprzedzającym ogłoszenie upadłości. 

rok złożenia 
sprawozdania 

liczba złożonych 
sprawozdań w KRS rok upadłości 

liczba upadłości w 
KRS 

procent firm w 
upadłości 

2010 371 2011 636 58,33 

2011 415 2012 723 57,40 

2012 514 2013 729 70,51 

2013 290 2014 410 70,73 

 
Obecnie nie możemy się zapoznać z sytuacją finansową tylko 30% firm, zanim ta firma ogłosi upadłość.  
Nie oznacza to jednak, że każdy kto zaczyna współpracę z jakąś firmą analizuje jej sytuację. Jest to rzadkość, 
gdyż wciąż obowiązuje przysłowie „Mądry Polak po szkodzie”.  
 
Analizę finansową kondycji firm w sposób stały realizują głównie banki oraz firmy, które wielu klientom 
udzielają kredytów kupieckich. 
 
Sprawozdania finansowe a wielkość firm  
 
Dzięki udostępnianym sprawozdaniom finansowym w KRS możemy poznać też jaka jest w Polsce liczba 
średnich i dużych firm.  

Firmy, które zatrudniają ponad 50 osób i jednocześnie osiągają ponad 5 mln. EURO przychodów, a 
także firmy działające w postaci spółek akcyjnych oprócz sprawozdania finansowego mają obowiązek złożyć 
opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego..  
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W 2012 roku taką opinię złożyło  20 666 firm, a w 2013 r. 20810 firm. W 2014 r. taką opinię złożyło już 12211 
firm.  
 
Zajmując się tą analizą od kilku lat możemy stwierdzić iż obecnie w KRS znajduje się 24 409 podmiotów, które 
taki obowiązek mają, a tylko 2107 firm go nie realizuje, co stanowi tylko 8,63% zobowiązanych. 
 
Firmy zobowiązane do badania sprawozdania finansowego według form prawnych: 

Forma prawna liczba podmiotów 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 13444 

SPÓŁKA AKCYJNA 6911 

SPÓŁDZIELNIA 1552 

SPÓŁKA JAWNA 1097 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA 621 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 390 

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 109 

JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA 86 

FUNDACJA 64 

STOWARZYSZENIE 64 

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 15 

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE 12 

   
Mniej więcej co roku liczba średnich i dużych firm w ten sposób zidentyfikowana jest podobna, nie są to jednak 
te same firmy. 
W stosunku do listy z sierpnia 2013 roku w obecnym zestawieniu pozostało 21112 firm. Na obecnej liście 3296 
to  nowe podmioty , a 3459 firm z ubiegłorocznej listy usunęliśmy. 
 
Składane sprawozdania finansowe a forma prawna  
 
Jeżeli popatrzymy na składane sprawozdania od strony form prawnych to najlepiej z tego obowiązku 
wywiązują się zarządzający spółdzielniami 82,14 % i spółkami akcyjnymi 74,63% 
 
Forma prawna podmiotów składających sprawozdanie w stosunku do ogółu zobowiązanych: 

Forma prawna Procentowo w stosunku do ogółu zobowiązanych 

SPÓŁDZIELNIA 82,14 

SPÓŁKA AKCYJNA 74,63 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 63,62 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 60,41 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA 58,15 

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 47,14 
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STOWARZYSZENIE  43,88 

FUNDACJA 43,87 

SPÓŁKA JAWNA 30,78 

SPÓŁKA PARTNERSKA 5,57 
 

 W przypadku fundacji i stowarzyszeń braliśmy pod uwagę wyłącznie fundacje i stowarzyszenia wpisane do 
Rejestru Przedsiębiorców KRS 

 
Pamiętając o obowiązku składania sprawozdań do KRS należy  pamiętać, że przedsiębiorca z tego tytułu 
ponosi opłatę w wysokości 290 zł. Przychody Ministerstwa Sprawiedliwości z tego tytułu wyniosły więc ponad 
44 mln. złotych.  
 
 
 
W przypadku pytań lub szczegółowych informacji prosimy o kontakt do: 
 
 
 
Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000032489 w 
Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy , Wydział XIII Gospodarczo-Rejestrowy, kapitał 
zakładowy 50 000 zł w całości opłacony,  NIP 524-22-71-320,        
  
tel: (022) 648 80 90          www.coig.com.pl 
 
Tworzymy systemy informacji od 1996 r. 
Dostarczamy codziennie informacje o zdarzeniach wpływających na twój biznes 
 
 

http://www.coig.com.pl/

