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Raportowanie wskaźników finansowych przez spółki publiczne 

MAREK MASZTALERZ * 

Streszczenie 

Artykuł jest efektem oryginalnego badania empirycznego i uzupełnia lukę poznawczą, gdyż w dotych-

czasowych badaniach nad raportowaniem wskaźników finansowych nie dokonywano porównań pomię-

dzy różnymi typami komunikatów. Celem artykułu jest ustalenie i porównanie zakresu dobrowolnych 

ujawnień wskaźników finansowych w różnych komunikatach spółek publicznych wchodzących w skład 

indeksu WIG20. Badanie polegało na analizie zawartości komunikatów umieszczanych przez spółki na 

stronach internetowych, takich jak sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, raport audytora, list 

prezesa do akcjonariuszy, prezentacja wyników dla inwestorów, arkusz kalkulacyjny z danymi finanso-

wymi oraz dane publikowane bezpośrednio na stronie internetowej. Łącznie zbadano 106 komunikatów. 

Wykorzystano metodę analizy treści, analizy opisowej, analizy porównawczej i metodę indukcji. 

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że wybrane wskaźniki finansowe (z łącznej liczby 22 

raportowanych wskaźników w badanej populacji) są prezentowane w różnych komunikatach, przy czym 

spółki dokonują odmiennych wyborów odnośnie rodzaju wskaźników, miejsca publikacji i stosowanych 

formuł obliczeniowych. Największą popularnością cieszyły się wskaźniki oparte na mierniku EBITDA, 

co jest zaskakujące.  

Słowa kluczowe: wskaźnik finansowy, raportowanie, relacje inwestorskie, komunikacja w rachunkowości. 

Abstract 

Reporting of financial ratios by (Polish) public companies 

The article is the result of an original empirical study and complements the cognitive gap in existing 

studies on the reporting of financial indicators – no comparisons have been made so far between different 

types of messages. The purpose of the article is to identify and compare the scope of voluntary disclo-

sures of financial ratios in the announcements of public companies included in the WIG20 index. The 

study includes the analysis the content of messages posted by companies on websites, such as financial 

statements, annual report, auditor's report, letter of the president to shareholders, presentation of results 

for investors, spreadsheet with financial data and data published directly on the website. In total, 106 

messages were examined. Content analysis, descriptive and comparative analysis, and the induction 

method were used. As a result of the conducted research, it was found that selected financial indicators 

(out of a total of 22 reported indicators in the surveyed population) are presented in various messages, 

while companies make different choices regarding the type of indicators, place of publication and calcu-

lation formulas used. The EBITDA-based ratios were the most popular, which is a surprising finding. 
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Wstęp 
 

Komunikacja stanowi istotę rachunkowości, którą można postrzegać jako system in-

formacyjny. Jak słusznie zauważa T.A. Lee (1982, s. 152), informacje rachunkowe nie 

są użyteczne, dopóki nie są adekwatnie komunikowane, niezależnie od tego, jak sku-

teczny jest proces kwantyfikacji. E. Walińska (2015, s. 9) wyraża powszechnie akcep-

towany pogląd, że sprawozdania finansowe są narzędziem komunikowania informacji 

o działalności podmiotu do otoczenia, a komunikację w rachunkowości dzieli na „pre-

zentację” i „ujawnianie”1. Komunikacja nabiera szczególnego znaczenia w przypadku 

spółek publicznych, których akcje są przedmiotem obrotu giełdowego. Spółki te, świadome 

(rosnących) potrzeb informacyjnych akcjonariuszy (a także innych interesariuszy), 

w relacjach inwestorskich stosują różne formy i narzędzia komunikacji, wychodząc 

(w zakresie ujawnień i prezentacji) poza ramy narzucane przez prawo bilansowe czy 

wymogi regulacji giełdowych2. W komunikacji z otoczeniem aktywnie wykorzystują 

Internet, publikując nie tylko sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności 

i komunikaty bieżące, lecz również umieszczając dodatkowe dokumenty, jak np. arku-

sze kalkulacyjne z danymi finansowymi, raporty zintegrowane, raporty ze społecznej 

odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Wachlarz prezentowanych in-

formacji jest zatem bardzo szeroki, zarówno jeśli chodzi o ich zakres, jak i formę.  

Obszarem badawczym w artykule są ujawnienia dobrowolne spółek publicznych, 

a przedmiotem badań jest obecność wskaźników finansowych w komunikatach tych 

spółek. Zważywszy na fakt, że raportowanie wskaźników finansowych nie ma charak-

teru obligatoryjnego3, interesująca staje się kwestia, czy spółki przedstawiają informa-

cje o tych wskaźnikach (a jeśli tak, to jakie i gdzie?) oraz w jaki sposób je obliczają 

i prezentują. 

Tematyka raportowania wskaźników finansowych nie jest nowa. Przegląd piśmien-

nictwa naukowego z ostatnich lat4 wskazuje, że badano m.in. kluczowe finansowe 

i niefinansowe wskaźniki efektywności w raportach rocznych spółek giełdowych (Kra-

sodomska, 2013), wskaźniki finansowe i niefinansowe w strategicznych raportach spó-

łek z perspektywy oceny spółek przez inwestorów odpowiedzialnych społecznie (Mi-

chalak, 2017), czy wykorzystanie wskaźników finansowych w raportach z badania 

sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (Skoczylas, Waśniewski, 2014; 

Andrzejewski i in., 2016). Badania te, jak zostanie to przedstawione w dalszej części 

artykułu, koncentrują się na określonych typach komunikatów. Brakuje opracowań 

 
1 O istocie i różnych aspektach komunikacji w rachunkowości szerzej piszą np. L. Jack, J. Davison  

i R. Craig (2013), E. Walińska i in. (2015) oraz M. Masztalerz (2018). 
2 Kwestię zawartości raportów rocznych spółek publicznych wyczerpująco omawia np. W. Frąckowiak 

(2011). 
3 Autor ma oczywiście na myśli wskaźniki relatywne, a nie bezwzględne jak np. zysk. 
4 Ze względu na ograniczenia redakcyjne autor koncentruje się wyłącznie na najnowszych badaniach. 

Przegląd przywołanych badań empirycznych znajduje się w podrozdz. 1. 
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przedstawiających kwestię raportowania wskaźników finansowych w przekroju róż-

nych komunikatów. 

Celem artykułu jest ustalenie i porównanie zakresu dobrowolnych ujawnień wskaź-

ników finansowych w różnych komunikatach spółek publicznych5. W szczególności 

chodzi autorowi o określenie, w odniesieniu do wskaźników finansowych, co, gdzie 

i jak jest komunikowane przez spółki publiczne, a także ustalenie, czy i jakie różnice 

w tym zakresie występują pomiędzy różnymi komunikatami tej samej spółki oraz ko-

munikatami różnych spółek. 

Osiągnięcie tak sformułowanego celu głównego wymaga otrzymania odpowiedzi 

na następujące szczegółowe pytania badawcze: 

1) Czy w badanych komunikatach6 są prezentowane wskaźniki finansowe? 

2) W których komunikatach umieszczone są wskaźniki finansowe? 

3) Które wskaźniki finansowe są prezentowane w poszczególnych komunikatach? 

4) Które wskaźniki są najczęściej raportowane w poszczególnych komunikatach? 

5) Czy w różnych komunikatach danej spółki są ujmowane te same wskaźniki finan-

sowe? 

6) Czy są przedstawione formuły obliczeniowe wskaźników finansowych? 

7) Jakie formuły są stosowane do obliczania wskaźników finansowych? 

8) Czy formuły wskaźników finansowych są jednolite w komunikatach tej samej 

spółki? 

9) Czy występują różnice we wzorach wskaźników finansowych pomiędzy spółkami? 
 

Struktura dalszej części artykułu jest następująca: najpierw przedstawiony zostanie 

przegląd literatury (podrozdz. 1), następnie metodologia przeprowadzonych badań em-

pirycznych (podrozdz. 2), potem zaprezentowane będą informacje dotyczące liczebno-

ści i grup wskaźników finansowych w komunikatach badanych spółek (podrozdz. 3), 

a następnie omówione zostaną wyniki szczegółowe dotyczące raportowania wskaźników 

finansowych w klasycznym podziale na obszary analizy finansowej7, tj. rentowność 

(podrozdz. 4), płynność finansową (podrozdz. 5), sprawność działania (podrozdz. 6) 

oraz zadłużenie (podrozdz. 7). Wnioski oraz kierunki dalszych badań ujęto w podsu-

mowaniu. 

 

 

 

 

 
5 Luka badawcza i problem naukowy zostaną przedstawione w podrozdz. 1, a metodologia i zakres 

badań, w tym badana populacja oraz wykaz analizowanych komunikatów, w podrozdz. 2. 
6 Dla zachowania zwięzłości i przejrzystości wywodu autor będzie stosował słowo „komunikat” jako 

określenie dokumentu (np. sprawozdania finansowego) lub informacji na stronie internetowej spółki. Pozwoli to 

uniknąć konieczności wyliczania za każdym razem wszystkich rodzajów analizowanych obiektów. 
7 W badaniu (świadomie) pominięto mierniki bezwzględne (np. zysk), a także wskaźniki rynkowe (np. C/E).  
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1. Przegląd literatury 
 

Jak już wspomniano we wstępie, tematyka raportowania wskaźników finansowych sta-

nowi przedmiot zainteresowania różnych badaczy. Analiza wyników badań empirycz-

nych (syntetycznie ujęta w tab. 1.) wskazuje, że w obszarze badania obecności wskaź-

ników finansowych istnieje luka poznawcza, polegająca na tym, że autorzy koncentrują 

się na określonych rodzajach komunikatów spółek, tj. raportach rocznych (Krasodom-

ska, 2013), raportach audytora (Skoczylas, Waśniewski, 2014; Andrzejewski i in., 

2016) czy raportach strategicznych (Michalak, 2017).  

 

Tabela 1. Badania empiryczne dotyczące wskaźników finansowych  

w komunikatach spółek 
 

Autor Opis badania Rezultaty poznawcze 

Krasodomska,  

2013 

Analiza zawartości raportów rocznych 17 

spółek z indeksu WIG20 w celu „przedsta-

wienia kluczowych wskaźników efektyw-

ności (KPI) jako narzędzia pomiaru osią-

gnięć jednostki”  

Ustalenie rodzaju i liczby fi-

nansowych i niefinansowych 

KPI w raportach rocznych 

Skoczylas,  

Waśniewski,  

2014 

Analiza zawartości 21 raportów audytora z 

badania skonsolidowanych sprawozdań fi-

nansowych spółek z indeksu WIG30 w celu 

„zbadania wykorzystania w praktyce bie-

głego rewidenta wskaźników finansowych, 

sposobów ich prezentacji, obliczania i oceny” 

Ustalenie rodzaju i liczby 

wskaźników finansowych  

w raportach audytorskich 

oraz określenie różnic  

w sposobach obliczania, 

prezentacji i oceny 

Andrzejewski, 

Maślanka,  

Mazur-Maślanka,  

2016 

Analiza zawartości raportów audytora z ba-

dania sprawozdania finansowego 20 spółek 

giełdowych (GPW) z sektora budowlanego 

finansowego w celu „określenia czynników 

wpływających na porównywalność danych 

finansowych” 

Ustalenie rodzaju i frekwen-

cji wskaźników finanso-

wych oraz określenie różnic 

w definicjach i formułach 

obliczeniowych w raportach 

audytorskich 

Michalak,  

2017 

Analiza zawartości raportów strategicznych 

60 spółek z Wielkiej Brytanii wchodzących 

w skład indeksu FTSE techMARK w celu 

„zbadania stopnia zastosowania mierników 

dokonań w tych raportach oraz ustalenia, 

czy mogą one służyć jako źródło użytecz-

nych informacji do oceny spółek przez in-

westorów stosujących strategie inwestowa-

nia społecznie odpowiedzialnego” 

Ustalenie rodzaju i liczby fi-

nansowych i niefinanso-

wych mierników dokonań  

w raportach strategicznych  

i określenie ich użyteczności 

informacyjnej dla inwestora 

odpowiedzialnego społecz-

nie 

 

Źródło: opracowanie własne (dotyczy wszystkich tabel). 

 

Zamierzeniem autora jest wypełnienie tej luki poprzez uwzględnienie w badaniu 

empirycznym różnych rodzajów komunikatów, zarówno tych, które już stanowiły 
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przedmiot zainteresowania badaczy, jak i innych, składających się na relacje inwestor-

skie spółki publicznej z otoczeniem, jak np. prezentacje wyników dla inwestorów, ar-

kusze kalkulacyjne z danymi finansowymi czy wybrane informacje finansowe (finan-

cial highlights) publikowane bezpośrednio na stronach internetowych spółek. Takie 

podejście pozwoli nie tylko na ustalenie, co i jak jest raportowane w określonych ko-

munikatach, ale też umożliwi identyfikację ewentualnych rozbieżności dotyczących ra-

portowania wskaźników finansowych przez spółki publiczne w różnych komunikatach.  

Przegląd podręczników z zakresu analizy finansowej (Bednarski, 2007; Dudycz, 

2011; Gabrusewicz, 2014; Gołębiowski i in., 2014; Jerzemowska, 2013; Nowak, 2017; 

Sierpińska i Jachna, 2004; Waśniewski i Skoczylas, 2004; Wędzki, 2015) prowadzi do 

konkluzji, że wskaźniki finansowe nie mają jednolitej składni i mogą być obliczane na 

różne sposoby8. Brak standaryzacji wywołuje dwa skutki. Po pierwsze, informacja o 

poziomie danego wskaźnika bez podanej formuły jest bezużyteczna, a także uniemoż-

liwia dokonywanie porównań. Po drugie, zastosowana formuła ma wpływ na wielkość 

wskaźnika, co utrudnia (ale nie uniemożliwia) porównywalność informacji. Dlatego w 

ramach badania empirycznego, poza kwestią określenia, co i gdzie jest raportowane, 

sprawdzono w odniesieniu do wszystkich analizowanych komunikatów dwie kwestie: 

umieszczenie (bądź nie) formuł obliczeniowych raportowanych wskaźników oraz 

zgodność formuły z raportowaną wielkością wskaźnika. 

 

 

2. Metodyka badań  
 

Pierwszy etap procedury badawczej obejmował określenie podmiotu badań. Do analizy 

wybrano spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, 

wchodzące w skład indeksu WIG209, z wyłączeniem instytucji finansowych. Wybór 

podmiotu badawczego był uwarunkowany dwoma czynnikami. Po pierwsze, indeks 

WIG20 obejmuje największe i najbardziej płynne spółki na rynku głównym GPW, a co 

za tym idzie, spółki, które cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów gieł-

dowych. Po drugie, z badania wykluczono instytucje finansowe z uwagi na specyfikę 

ich działalności, a tym samym specyfikę oceny wskaźnikowej w tych instytucjach. 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami dalszemu badaniu poddano zatem 14 spółek10.  

 
8 M. Masztalerz (2018, s. 167–171), rozpatrując to w kategoriach bariery komunikacyjnej języka ra-

chunkowości, analizuje problemy syntaktyczne (składniowe) związane ze wskaźnikami rentowności, płyn-

ności finansowej, zadłużenia i sprawności działania. 
9 Według stanu na marzec 2019 r. 
10 W dalszej części artykułu, spółki będą określane trzyliterowymi skrótami stosowanymi na GPW: 

CCC – CCC, CD Projekt – CDR, Cyfrowy Polsat – CPS, Dino Polska – DNP, Jastrzębska Spółka Węglowa 

– JSW, KGHM – KGH, LPP – LPP, Lotos – LTS, Orange Polska – OPL, Polska Grupa Energetyczna – 

PGE, PGNiG – PGN, PKN Orlen – PKN, Play – PLY, Tauron – TPE. Z uwagi na ograniczenia redakcyjne 

autor zrezygnował z prezentacji badanej populacji w tekście głównym. 
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Drugi etap procedury badawczej polegał na zgromadzeniu materiału badawczego. 

Wybór źródeł był zdeterminowany przyjętym celem. Dla każdej z 14 spółek przeana-

lizowano stronę internetową w zakładce określanej zazwyczaj jako „relacje inwestor-

skie” lub „informacje dla inwestorów” oraz pobrano następujące dokumenty11: 

• sprawozdanie finansowe (skonsolidowane i jednostkowe); 

• sprawozdanie zarządu z działalności; 

• prezentacja wyników dla inwestorów; 

• list prezesa zarządu do akcjonariuszy; 

• opinia biegłego rewidenta (raport z badania sprawozdania finansowego); 

• dane finansowe w pliku MS Excel (o ile były publikowane w tym formacie). 
 

Ponadto, badaniu poddano informacje finansowe (określane zwykle jako „wybrane 

dane finansowe” lub „wybrane wskaźniki finansowe”) umieszczone bezpośrednio na 

stronie internetowej, tj. w HTML, a nie w odrębnym pliku do pobrania.  

Trzeci etap procedury badawczej obejmował analizę zawartości zgromadzonego 

materiału w celu otrzymania odpowiedzi na szczegółowe pytania badawcze (wskazane 

we wstępie). Na tym etapie zastosowano przede wszystkim metodę analizy treści (con-

tent analysis), analizy opisowej i analizy porównawczej, jak również metodę indukcji, 

w celu uogólnienia rezultatów poznawczych. 

 

 

3. Liczebność wskaźników finansowych w komunikatach 
 

W badanej populacji tylko jedna spółka (CDR) nie prezentuje żadnych wskaźników 

finansowych w żadnym komunikacie (sic!). Pozostałe podmioty raportują od dwóch 

do 14 (różnych) wskaźników, a średnia dla badanej próby wynosi około ośmiu wskaź-

ników. W tabeli 2 przedstawiono liczbę wskaźników prezentowanych w badanych ko-

munikatach, w przekroju obszarów analizy finansowej. Z zestawienia wynika, że naj-

większą popularnością cieszą się wskaźniki rentowności i wskaźniki zadłużenia (13 spó-

łek), następnie wskaźniki płynności finansowej (9 spółek), a najmniejszą – wskaźniki 

sprawności działania (6 spółek). 

 

 

 

 

 
11 W niektórych przypadkach część lub wszystkie wymienione dokumenty zawarte były w jednym 

pliku PDF pod nazwą „raport roczny” albo „raport zintegrowany”, nie jest to jednak istotne w kontekście 

celu badań. Zasadniczo do badania pobierano raporty i dokumenty za rok 2018, a w nielicznych przypad-

kach – z powodu niedostępności informacji w chwili przeprowadzania badania – za rok 2017. W badaniu 

pominięto raporty niefinansowe, w tym raporty ze społecznej odpowiedzialności biznesu i ze zrównowa-

żonego rozwoju. 
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Tabela 2. Liczba wskaźników w przekroju obszarów analizy finansowej 
 

Kod spółki Rentowność 
Płynność  

finansowa 

Sprawność 

działania 
Zadłużenie Razem 

CCC 4 1 1 3 9 

CDR – – – – – 

CPS 4 1 – 3 8 

DNP 1 – 3 2 6 

JSW 5 2 – 5 12 

KGH 2 – – 1 3 

LPP 5 2 3 4 14 

LTS 6 2 2 4 14 

OPL 3 6 – 1 10 

PGE 3 – 2 2 7 

PGN 3 2 – 2 7 

PKN 5 2 4 2 13 

PLY 1 – – 1 2 

TPE 6 1 – 2 9 

Średnia 3,4 1,4 1,1 2,3 8,1 
 

Kody spółek: CCC – CCC, CDR – CD Projekt, CPS – Cyfrowy Polsat, DNP – Dino Polska, JSW – Ja-

strzębska Spółka Węglowa, KGH – KGHM, LPP – LPP, LTS – Lotos, OPL – Orange Polska, PGE – 

Polska Grupa Energetyczna, PGN – PGNiG, PKN – PKN Orlen, PLY – Play, TPE –Tauron (dotyczy 

wszystkich tabel). 

 

Analiza zgromadzonych komunikatów wykazała, że wskaźniki finansowe nie były 

umieszczane ani w liście prezesa zarządu do akcjonariuszy (poza wskaźnikiem zadłu-

żenia EBITDA wskazanym na końcu listu prezesa TPE), ani w opinii biegłego rewi-

denta (raporcie audytora), stąd w dalszych rozważaniach dokumenty te będę pominięte. 

W tabeli 3 przedstawiono liczbę wskaźników finansowych raportowanych przez spółki 

w różnych komunikatach.  

 

Tabela 3. Liczba wskaźników w przekroju miejsc publikacji 
 

Kod spółki SF SzD www PW xls 

CCC – 4 4 3 4 

CDR – – – – – 

CPS 1 1 6 2 1 

DNP – 1 2 5 – 

JSW – 11 7 6 8 
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Ciąg dalszy tabeli 3 
 

Kod spółki SF SzD www PW xls 

KGH – 1 – 1 3 

LPP – 13 – 3 – 

LTS – 13 – 2 – 

OPL 4 6 – 2 2 

PGE – 5 – 3 2 

PGN – 7 4 4 – 

PKN – 12 – 3 – 

PLY – 1 – 1 1 

TPE – 8 5 2 1 

Średnia 0,4 5,9 2,0 2,6 1,6 
 

Objaśnienia: SF – sprawozdanie finansowe; SzD – sprawozdanie z działalności; www – strona internetowa; 

PW – prezentacja wyników dla inwestorów; xls – arkusz kalkulacyjny. 

 

Z zestawienia w tabeli 3 wynika, że najwięcej wskaźników finansowych prezento-

wanych jest w sprawozdaniu z działalności (prawie wszystkie spółki, przeciętnie ok. 

sześciu wskaźników), a najmniej w sprawozdaniu finansowym (tylko dwie spółki). 

Mniej niż połowa badanych spółek przedstawia wskaźniki finansowe bezpośrednio na 

stronie internetowej, a nieco ponad połowa ujmuje wskaźniki w arkuszach kalkulacyj-

nych z wybranymi danymi finansowymi. Dodać należy, że w poszczególnych komu-

nikatach ujmowane są często różne wskaźniki finansowe12, co zostanie szczegółowo 

omówione w podrozdz. 4–7. 

 

 

4. Rentowność 
 

W analizowanych komunikatach spółek pojawiło się osiem różnych wskaźników ren-

towności, w tym wskaźnik marży brutto (rentowność sprzedaży na poziomie zysku 

brutto ze sprzedaży), wskaźnik rentowności operacyjnej (na poziomie zysku operacyj-

nego lub EBIT – Earnings Before Interest & Tax), wskaźnik rentowności sprzedaży na 

poziomie EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortisation), 

wskaźnik rentowności netto sprzedaży (ROS – Return On Sales), wskaźnik rentowno-

ści aktywów (ROA – Return On Assets), wskaźnik rentowności kapitału własnego 

(ROE – Return On Equity), stopa zwrotu z kapitału zaangażowanego (ROACE – Re-

turn On Average Capital Employed) oraz wskaźnik rentowności brutto sprzedaży (na 

 
12 Motywy i determinanty wyboru, które wskaźniki finansowe umieścić w określonych komunikatach 

nie były przedmiotem badania, niemniej – zdaniem autora – stanowią one potencjalnie ciekawy obszar 

badawczy. 
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poziomie zysku przed opodatkowaniem). Dodać należy, że w poszczególnych spółkach 

wskaźniki były prezentowane w różnych komunikatach. Miejsca publikacji tych 

wskaźników w badanych podmiotach przedstawiono w tabeli 4. W ostatnim wierszu 

podano odsetek spółek, które ujęły wskaźnik w przynajmniej jednym komunikacie. 

 

Tabela 4. Miejsce publikacji wskaźników rentowności 
 

Kod 

spółki 

Marża 

brutto 

Marża 

EBIT 

Marża 

EBITDA 
ROS ROA ROE ROACE 

Rent.  

brutto 

CCC 
PW 

www, 

xls 

www, 

PW, xls 
– – 

www, 

xls 
– – 

CDR – – – – – – – – 

CPS 

– – 

SzD, 

www, 

PW, xls 

www www www – – 

DNP 

– – 

SzD, 

www, 

PW 

– – – – – 

JSW 

– SzD 
SzD, PW, 

xls 

SzD, 

www, 

xls 

SzD, 

www, 

PW, xls 

SzD, 

www, 

PW, xls 

– – 

KGH – – – – xls xls – – 

LPP SzD, 

PW 

SzD, 

PW 
– SzD SzD SzD – – 

LTS – SzD SzD SzD SzD SzD SzD – 

OPL 
– SzD, xls 

SzD, PW, 

xls 
– – – – – 

PGE 
– – 

SzD, PW, 

xls 
SzD – SzD – – 

PGN 

– – – SzD 

SzD, 

www, 

PW 

SzD, 

www, 

PW 

– – 

PKN – – – – SzD SzD SzD SzD 

PLY – – SzD, PW – – – – – 

TPE 

– SzD 

SzD, 

www, 

PW 

SzD, 

www 
www SzD – SzD 

Odsetek 

spółek 
14 43 64 50 57 71 14 14 

 



108                                                                                                                                 Marek Masztalerz 
 

 

Najwyższą frekwencję wykazują klasyczne wskaźniki z modelu du Ponta (ROE, 

ROA, ROS) oraz marża EBITDA (co jest zaskakujące, zważywszy na fakt, że wszyst-

kie analizowane spółki sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, a zysk 

EBITDA wywodzi się z tradycji amerykańskiej rachunkowości i nie jest w ramach 

MSSF regulowany). Spółka CCC wyjaśnia, że kalkuluje zysk EBITDA w związku 

z wymogami informacyjnymi banków kredytujących jej działalność. 

Formuły wskaźników przyjmowane w poszczególnych spółkach były spójne, tj. 

niezależnie od miejsca publikacji wskaźniki były obliczane tak samo. Jedna ze spółek 

(PGE) nie podaje zastosowanych wzorów wskaźników, niemniej prezentowane w róż-

nych miejscach wielkości liczbowe są identyczne, można zatem wnioskować, że zasto-

sowano jednolite zasady. Z porównania przyjętych formuł wynika jednak, że występują 

różnice pomiędzy sposobami kalkulacji wskaźników w badanych spółkach. Po pierw-

sze, w formułach wskaźników rentowności aktywów (ROA) i rentowności kapitału 

własnego (ROE) prawie wszystkie spółki odnoszą zysk netto do stanu końcowego ak-

tywów lub kapitału własnego, podczas gdy w spółce LPP uwzględnia się w kalkulacji 

stany uśrednione z początku i końca roku. Również PKN stosuje stany średnie, ale wy-

łącznie dla wskaźnika ROACE (średni kapitał zaangażowany w mianowniku). Po drugie, 

przy obliczaniu wszystkich wskaźników rentowności spółka PKN koryguje licznik (zysk 

operacyjny, zysk brutto lub netto) o ujęte w wyniku finansowym odpisy aktualizujące 

aktywa trwałe. Po trzecie, w kalkulacji wskaźnika ROACE spółki definiują kapitał za-

angażowany jako sumę kapitału własnego i długu netto, przy czym dług netto, rozu-

miany jako zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki, obligacje) pomniejszone 

o środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmuje, w przypadku LTS, zobowiązania z ty-

tułu leasingu, podczas gdy w formule stosowanej w PKN zobowiązania te są pomijane. 

Po czwarte, występują istotne różnice syntaktyczne w kalkulacji wskaźnika rentowno-

ści EBITDA, związane z ustaleniem licznika formuły, czyli zyskiem EBITDA, który 

jest raportowany przez spółki dobrowolnie oraz zgodnie z arbitralnie przyjętymi zasa-

dami (nie podlega bowiem regulacjom MSSF).  

W literalnym ujęciu EBITDA oznacza wynik finansowy przed odsetkami, opodat-

kowaniem i amortyzacją, czyli najprościej można go ustalić powiększając zysk opera-

cyjny o amortyzację. Analiza formuł stosowanych przez spółki z indeksu WIG20 wska-

zuje jednak, że większość badanych spółek ujmuje w kalkulacji EBITDA dodatkowe 

składowe, co przedstawiono w tabeli 5. 

 

Tabela 5. Dodatkowe składowe EBITDA  

(poza wynikiem operacyjnym i amortyzacją) 
 

Kod 

spółki 

Odpisy  

aktualizujące 

rzeczowe  

aktywa trwałe 

Odpisy  

aktualizujące 

aktywa  

niematerialne  

Odpisy  

aktualizujące 

inne aktywa 

trwałe  

Likwidacja 

aktywów 

trwałych 

Inne korekty 

CPS ● ●  ●  

KGH ● ● ●   
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Ciąg dalszy tabeli 5 
 

Kod 

spółki 

Odpisy  

aktualizujące 

rzeczowe  

aktywa trwałe 

Odpisy  

aktualizujące 

aktywa  

niematerialne  

Odpisy  

aktualizujące 

inne aktywa 

trwałe  

Likwidacja 

aktywów 

trwałych 

Inne korekty 

OPL ● ● ●  ● 

PGE ● ● ● ● ● 

PGN ● ●    

PKN ● ● ●  ● 

PLY     ● 

TPE ● ● ●   

 

Dodać należy, że część spółek prezentuje dwa mierniki EBITDA, z których pierw-

szy określany jest jako „EBITDA raportowana13” (obliczana jako wynik operacyjny 

powiększony o amortyzację), a drugi – jako „EBITDA skorygowana”, „EBITDA znorma-

lizowana” lub „EBITDA oczyszczona” (czyli obliczana z zastosowaniem wszystkich 

przyjętych w danej spółce korekt, w tym korekty o wynik zdarzeń jednorazowych), 

albo jako „EBITDA powtarzalna” (czyli skorygowana o skutki zdarzeń jednorazowych).  

 

 

5. Płynność finansowa 
 

W analizowanych komunikatach pojawiły się trzy podstawowe wskaźniki (statycznej) 

płynności finansowej, tj. wskaźnik płynności bieżącej, szybkiej i natychmiastowej. Po-

nadto, jedna ze spółek (OPL) przedstawiła w sprawozdaniu finansowym nietypowe 

wskaźniki płynności (dla 12 i 18 miesięcy), zdefiniowane jako stosunek środków pie-

niężnych i linii kredytowych do kwoty spłaty długu (w ciągu roku lub 18 miesięcy). 

Jedna ze spółek (LPP) w grupie wskaźników płynności wykazała wskaźniki rotacji zo-

bowiązań, należności i zapasów, ale w artykule będą one omówione w ramach wskaź-

ników sprawności działania.  

Podobnie jak w przypadku wskaźników rentowności, w poszczególnych spółkach 

wskaźniki płynności finansowej były prezentowane w różnych komunikatach. Miejsca 

publikacji wskaźników rentowności w badanych podmiotach przedstawiono w tabeli 6. 

W ostatnim wierszu tabeli podano odsetek spółek, które ujęły dany wskaźnik w co naj-

mniej jednym komunikacie. 

 
 

13 Zupełnie na marginesie prowadzonych rozważań warto, zdaniem autora, zauważyć, że z językowego 

punktu widzenia interesujące jest przypisanie miernikowi EBITDA (we wszystkich analizowanych doku-

mentach) rodzaju żeńskiego – prawdopodobnie wynika to z tego, że ostatnia litera nazwy miernika to „a”, 

co w języku polskim jest typowe właśnie dla rzeczowników tego rodzaju. 
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Tabela 6. Miejsce publikacji wskaźników płynności finansowej 
 

Kod spółki 
Płynność 

Inne 
bieżąca szybka natychmiastowa 

CCC SzD – – – 

CDR – – – – 

CPS www – – – 

DNP – – – – 

JSW SzD, www, PW, xls SzD, www, PW, xls – – 

KGH – – – – 

LPP SzD SzD – – 

LTS SzD SzD – – 

OPL SzD SzD SzD SF 

PGE – – – – 

PGN SzD, www, PW SzD, www, PW – – 

PKN SzD SzD – – 

PLY – – – – 

TPE SzD, www – – – 

Odsetek 

spółek 
64 43 7 7 

 

Formuły stosowane przez spółki do obliczania wskaźników płynności bieżącej 

i szybkiej są różne, przy czym rozbieżności (poza jednym wyjątkiem) dotyczą wyłącz-

nie mianownika, w którym część spółek wykorzystuje sumę wszystkich zobowiązań 

krótkoterminowych, a część pomniejsza ich wartość o rezerwy krótkoterminowe (JSW, 

OPL, PGN), zobowiązania kontraktowe14 (OPL) lub przychody przyszłych okresów 

(PGN), jak również zobowiązania krótkoterminowe z tytułu świadczeń pracowniczych 

(PGN). Dodać trzeba, że w sprawozdaniu finansowym OPL (poza wspomnianymi 

wskaźnikami płynności dla 12 i 18 miesięcy) prezentowany jest wskaźnik bieżącej 

płynności zdefiniowany inaczej niż w sprawozdaniu z działalności, a mianowicie jako 

stosunek niewykorzystanych linii kredytowych i aktywów obrotowych do zobowiązań 

krótkoterminowych. Warto także zauważyć, że w żadnej spółce nie koryguje się licz-

nika o rozliczenia międzyokresowe czynne, których zazwyczaj nie da się upłynnić, 

gdyż stanowią koszty przyszłych okresów aktywowane w bilansie tymczasowo. 

Jeśli chodzi o wskaźnik płynności natychmiastowej, to tylko jedna spółka (OPL) go 

raportuje, nazywając wskaźnikiem superszybkiej płynności, obliczanym jako stosunek 

aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy i należności krótkoterminowe do zobo-

wiązań krótkoterminowych, pomniejszonych o rezerwy i zobowiązania kontraktowe. 

 
14 Zobowiązania kontraktowe odzwierciedlają zobowiązania do wyświadczenia usługi lub dostarczenia 

sprzętu klientowi, z które otrzymano już wynagrodzenie lub jest ono należne. Przed zastosowaniem MSSF 

15 w OPL salda te były prezentowane jako przychody przyszłych okresów. 
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6. Sprawność działania 
 

W analizowanych komunikatach pojawiły się cztery różne wskaźniki sprawności dzia-

łania, tj. okres utrzymywania zapasów, okres spływu należności, okres regulacji zobo-

wiązań oraz wskaźnik rotacji majątku. Miejsca publikacji tych wskaźników w bada-

nych podmiotach przedstawiono w tabeli 7. W ostatnim wierszu podano odsetek spó-

łek, które ujęły dany wskaźnik w przynajmniej jednym komunikacie. 

 

Tabela 7. Miejsce publikacji wskaźników sprawności działania 
 

Kod 

spółki 

Rotacja 

zapasów należności zobowiązań majątku 

CCC SzD – – – 

CDR – – – – 

CPS – – – – 

DNP PW PW PW – 

JSW – – – – 

KGH – – – – 

LPP SzD SzD SzD – 

LTS – SzD SzD – 

OPL – – – – 

PGE – SzD SzD – 

PGN – – – – 

PKN SzD SzD SzD SzD 

PLY – – – – 

TPE – – – – 

Odsetek 

spółek 
29 36 36 7 

 

Wskaźniki rotacji zapasów, należności i zobowiązań były wyrażone w dniach, na-

tomiast raportowany przez PKN wskaźnik rotacji majątku – w razach. Formuły wskaź-

ników stosowane przez spółki były zróżnicowane. W kalkulacji część spółek wykorzy-

stywała stany składników bilansu na koniec roku, a część – stany uśrednione (z po-

czątku i końca roku). Niektóre spółki odnosiły zobowiązania lub zapasy do kosztu 

własnego sprzedaży (rozumianego jako koszt sprzedanych dóbr, tj. produktów, towa-

rów i materiałów), a inne – do przychodów ze sprzedaży. Różnice w stosowanych wzo-

rach ujęto syntetycznie w tabeli 8. 
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Tabela 8. Formuły wskaźników sprawności działania 
 

Wskaźnik 
Kod 

spółki 
Formuła wskaźnika 

Rotacja  

zapasów 

CCC zapasy / koszt własny sprzedaży × 365 

DNP 

LPP 
średnie zapasy / koszt własny sprzedaży × 365 

PKN zapasy / przychody ze sprzedaży × 365 

Rotacja  

należności 

DNP 
średnie należności (handlowe i pozostałe) / przychody  

ze sprzedaży × 365 

LPP 

LTS 

PGE 

PKN 

średnie należności handlowe / przychody ze sprzedaży × 365 

Rotacja  

zobowiązań 

DNP 
średnie zobowiązania (handlowe i pozostałe) / koszt własny 

sprzedaży × 365 

DNP 

LPP 

LTS 

PKN 

średnie zobowiązania handlowe / koszt własny sprzedaży × 365 

PGE średnie zobowiązania handlowe / przychody ze sprzedaży × 365 

 

Warto zauważyć, że w przypadku wskaźników rotacji zapasów i zobowiązań uzy-

skane wyniki w dniach mogą się znacząco różnić w podmiotach, które mają wysoką 

marżę brutto procentową. Przykładowo, w LPP marża ta wynosi około 50%, co ozna-

cza, że kalkulowane przez spółkę okresy utrzymywania zapasów i regulacji zobowią-

zań są dwukrotnie wyższe niż gdyby spółka obliczała te wskaźniki według przychodów 

ze sprzedaży. 

 

 

7. Zadłużenie 
 

W analizowanych komunikatach spółek zaprezentowano siedem różnych wskaźników 

zadłużenia, w tym: wskaźniki zadłużenia ogólnego, długo- i krótkoterminowego, 

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, wskaźnik dźwigni finansowej, wskaźnik za-

dłużenia EBITDA oraz wskaźnik pokrycia obsługi długu. Dodać należy, że w poszcze-

gólnych spółkach wskaźniki były prezentowane w różnych komunikatach. Miejsca pu-

blikacji wskaźników zadłużenia w badanych podmiotach przedstawiono w tabeli 9. 

W ostatnim wierszu podano odsetek spółek, które ujęły dany wskaźnik w przynajmniej 

jednym komunikacie. 
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Tabela 9. Miejsce publikacji wskaźników zadłużenia 
 

Kod 

spółki 

Zadłużenie 
Dźwignia 

finansowa 

Zadłu- 

żenie 

EBITDA 

Pokrycie 

obsługi 

długu ogólne 
długo- 

terminowe 

krótko- 

terminowe 

kapitału 

własnego 

CCC SzD – – www, xls – SzD, PW – 

CDR – – – – – – – 

CPS www – – – SF PW – 

DNP – – – – – www PW 

JSW 
SzD, 

www, xls 
SzD SzD 

SzD, 

www, xls 
– PW – 

KGH – – – – – 
SzD, 

PW, xls 
– 

LPP SzD SzD SzD – – PW – 

LTS SzD – – SzD SzD, PW PW – 

OPL – – – – – PW – 

PGE – – – PW – PW, xls – 

PGN SzD – – SzD – – – 

PKN – – – – SzD, PW PW – 

PLY – – – – – xls – 

TPE SzD – – – – 

SzD, 

www, 

PW, xls 

– 

Odsetek 

spółek 
50 14 14 36 21 86 7 

 

Wskaźniki zadłużenia ogólnego oraz krótko- i długoterminowego zazwyczaj były 

obliczane jako udział zobowiązań (ogółem, krótko- lub długoterminowych, łącznie 

z rezerwami i przychodami przyszłych okresów) w sumie bilansowej. Wyjątek stanowi 

spółka CCC, która wskaźnik ogólnego zadłużenia definiuje jako stosunek zadłużenia 

netto (zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje pomniejszone 

o środki pieniężne i ich ekwiwalenty) do kapitału zaangażowanego (kapitał własny po-

większony o zadłużenie netto)15. Z kolein wskaźnik zadłużenia kapitału własnego we 

wszystkich badanych podmiotach obliczany jest identycznie – jako relacja zobowiązań 

ogółem do kapitału własnego. Trzy spółki raportują wskaźnik dźwigni finansowej, 

który jest zdefiniowany jako stosunek długu finansowego netto (zaciągnięte kredyty 

i pożyczki, wyemitowane obligacje oraz zobowiązania leasingowe pomniejszone 

o środki pieniężne) do kapitału własnego, przy czym w PKN do długu netto zaliczane 

 
15 Wskaźnik o takiej samej formule w CPS jest raportowany jako wskaźnik dźwigni finansowej. 
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są wyłącznie obligacje długoterminowe16. Tylko jedna spółka (DNP) prezentuje 

wskaźnik pokrycia obsługi długu, który obliczany jest jako stosunek zysku operacyj-

nego (EBIT) do kosztów finansowych ogółem. Jest to zaskakująca formuła, gdyż za-

sadniczo w mianowniku tego wskaźnika powinny być ujęte tylko koszty odsetkowe. 

Największą popularnością w badanej populacji cieszy się wskaźnik zadłużenia 

EBITDA, oznaczający stosunek długo netto do zysku EBITDA. Wskaźnik ten jest ra-

portowany przez 12 z 14 spółek, przede wszystkim w prezentacji wyników dla inwe-

storów. Miernik EBITDA został już omówiony w podrozdz. 3, poświęconym wskaź-

nikom rentowności. Dług netto można ogólnie zdefiniować jako oprocentowane zobo-

wiązania finansowe pomniejszone o środki pieniężne, jednak – jak wynika z analizy 

komunikatów badanych spółek – występują pewne różnice w jego kalkulacji. Przed-

stawiono to syntetycznie w tabeli 10. Dodać trzeba, że w spółce PLY do obliczenia 

długu netto przyjmuje się wartości kredytów i pożyczek według wartości nominalnej 

powiększonej o naliczone odsetki, a nie w zamortyzowanym koszcie, w którym są one 

wykazywane w bilansie. 

 

Tabela 10. Składowe długu netto  
 

Kod 

spółki 

Kredyty  

i pożyczki 

Obligacje i inne 

dłużne papiery 

wart. 

Leasing 

finan-

sowy 

Środki 

pie-

niężne 

ogółem 

Wolne 

środki 

pie-

niężne 

Lokaty  

bankowe 

i depozyty Inne 

dług. krótk. dług. krótk. dług. krótk. 

CCC (+) (+) (+) (+)  (–)     

CPS (+) (+) (+) (+)  (–)     

DNP (+) (+) (+) (+) (+) (–)     

JSW (+) (+) (+) (+) (+) (–)  (–) (–)  

KGH (+) (+) (+) (+) (+)  (–)    

LPP (+) (+)    (–)     

LTS (+) (+) (+) (+) (+)  (–)    

OPL (+) (+) (+) (+) (+) (–)    (+/–)17 

PGE (+) (+) (+) (+) (+)  (–)  (–)  

PKN (+) (+) (+) (+)  (–)     

PLY (+) (+)   (+) (–)     

TPE (+) (+) (+) (+) (+) (–)     

 

 

 

 
16 Warto zauważyć, że w prezentacji wyników PKN na potrzeby wskaźnika zadłużenia EBITDA defi-

nicja długu netto obejmuje zarówno długo-, jak i krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe. 
17 Korekta obejmuje instrumenty pochodne netto, tj. zobowiązania pomniejszone o aktywa, oraz kapitał 

rezerwowy z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne.  
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Podsumowanie 
 

W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że w analizowanych komunikatach są 

prezentowane wybrane wskaźniki finansowe (poza jedna spółką), których łączna liczba 

dla całej badanej populacji wyniosła 22, przy czym, o ile wskaźniki te można (w różnej 

liczbie) znaleźć w sprawozdaniach finansowych, sprawozdaniach z działalności, pre-

zentacjach dla inwestorów, arkuszach kalkulacyjnych z danymi finansowymi oraz 

wprost na stronach internetowych spółek, o tyle w żadnym przypadku nie odnotowano 

obecności wskaźników w raportach z badania sprawozdania finansowego przez bie-

głego rewidenta (co uniemożliwia porównanie otrzymanych wyników z pracami auto-

rów, którzy badali właśnie raporty audytora). Analiza zawartości komunikatów wyka-

zała, że spółki dokonują różnych wyborów odnośnie do publikowanych mierników fi-

nansowych. Ponadto można zauważyć, że w różnych komunikatach tej samej spółki 

ujmowane są inne wskaźniki. Frekwencję wskaźników w przekroju miejsc ich publi-

kacji syntetycznie ujęto w tabeli 11 i na rysunku 1,. Z zestawienia wynika, że najwięk-

szą popularnością cieszyły się wskaźniki oparte na „obcym” dla MSSF mierniku 

EBITDA, co, zdaniem autora, jest zaskakujące. 

 

Tabela 11. Frekwencja wskaźników według miejsc publikacji (dane w %) 
 

Wskaźnik SF SzD www PW xls 

Marża brutto 14 7 – – – 

Marża EBIT – 36 7 7 14 

Marża EBITDA – 57 29 57 36 

ROS – 43 21 – 7 

ROA – 36 29 14 14 

ROE – 50 29 14 21 

ROACE – 14 – – – 

Rentowność brutto – 14 – – – 

Płynność bieżąca – 57 29 14 7 

Płynność szybka – 43 14 14 7 

Płynność natychmiastowa – 7 – – – 

Rotacja zapasów – 21 – 7 – 

Rotacja należności – 29 – 7 – 

Rotacja zobowiązań – 29 – 7 – 

Rotacja majątku – 7 – – – 

Zadłużenie ogólne – 43 14 – 7 

Zadłużenie długoterminowe – 14 – – – 

Zadłużenie krótkoterminowe – 14 – – – 

Zadłużenie kapitału własnego – 21 14 7 14 
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Ciąg dalszy tabeli 11 
 

Wskaźnik SF SzD www PW xls 

Dźwignia finansowa 7 14 – 14 – 

Zadłużenie EBITDA – 21 14 71 29 

Pokrycie obsługi długu – – – 7 – 

 

 

Rysunek 1. Frekwencja wskaźników według miejsc publikacji 

 

  
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Analiza stosowanych formuł obliczeniowych wykazała, że w przypadku niektórych 

wskaźników występują istotne różnice w sposobach kalkulacji pomiędzy badanymi 

spółkami, przy czym stwierdzono również, że w ramach jednego podmiotu wskaźniki 
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badane spółki podały (choć nie we wszystkich komunikatach) stosowane formuły 

wskaźników, a także dokonały poprawnych (tj. zgodnych z deklarowanymi wzorami) 

obliczeń. 

Przeprowadzone badania mają pewne ograniczenia poznawcze, które wyznaczają 

potencjalne dalsze kierunki badawcze. Po pierwsze, badanie jest zawężone do grupy 

największych spółek publicznych. Po drugie, nie analizowano takich (niewątpliwie in-

teresujących) kwestii, jak np. motywy i determinanty umieszczania określonych 

wskaźników w komunikatach czy przyczyny zróżnicowania zakresu ujawnień wskaź-

ników w poszczególnych komunikatach (konieczne byłyby tutaj badania ankietowe lub 

wywiady). Nie badano również, czy raportowanie wskaźników finansowych nie nosi 

znamion zarządzania wrażeniem (impression management), czyli kreowania pożądanego 

przez zarząd obrazu spółki za pomocą takich technik jak np. selektywność, manipulacja 

tematyczna i syntaktyczna, porównania dokonań czy manipulacja wizualna (por. Masz-

talerz, 2016). Autor zamierza prowadzić dalsze badania w dziedzinie omawianej w ar-

tykule, rozwijając je przestrzennie, czasowo i tematycznie.  
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