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na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest syntetyzacja problematyki czynników mogących mieć wpływ na fakt raportowania 

odpisów z tytułu utraty wartości. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych autorów obejmujące 

analizę czynników, które mogą mieć istotny wpływ na fakt raportowania odpisów z tytułu utraty wartości 

rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie. W ramach badań przyjęto następujące hipotezy, że częściej dokonują 

odpisów z tytułu utraty wartości jednostki, które: (1) sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie 

z MSR, (2) jednostki duże, (3) jednostki produkcyjne, (4) jednostki, będące w obrocie giełdowym dłużej 

niż 13 lat, (5) jednostki o gorszej kondycji finansowej (mierzonej autorskim wskaźnikiem kondycji finan-

sowej). Celem postawionych hipotez i ich weryfikacji było ustalenie czynników, które mogą mieć zna-

czący wpływ na fakt dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości. Hipotezy zostały zweryfikowane za 

pomocą analizy danych zawartych w sprawozdaniach finansowych 148 spółek notowanych na GPW 

w Warszawie za lata 2007–2014 (łącznie przeanalizowano 1184 jednostkowych sprawozdań finanso-

wych) oraz testowania statystycznego. Badania mogą być ważne dla organów stanowiących regulacje 

rachunkowości, jak również szeroko rozumianych użytkowników sprawozdań finansowych, w szczegól-

ności biegłych rewidentów, księgowych i inwestorów. Przeprowadzone badania poszerzają dorobek poznaw-

czy nurtu badań nad jakością ujawnień w zamknięciu rocznym.  

Słowa kluczowe: utrata wartości aktywów, aktywa trwałe, ujawnienia informacji, sprawozdawczość 

finansowa,  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Abstract 

Analysis of factors that affect the reporting of impairment losses  

on net fixed assets by companies listed on the Warsaw Stock Exchange 

The paper aims to present the results of the authors’ own research, including an analysis of factors that 

may have a significant impact on reporting impairment losses of net fixed assets in the financial state-

ments of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. As part of the research, the authors tested the 

following hypotheses: (1) entities that prepare financial statements in accordance with IAS, (2) large 
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entities, (3) production units, (4) entities that have been listed on the stock exchange for more than 13 years, 

and (5) entities in a poor financial condition are significantly more likely to make impairment losses. In the 

research, the hypotheses were verified by analyzing data contained in the financial statements of 148 com-

panies listed on the Warsaw Stock Exchange for the years 2007−2014: a total of 1184 individual financial 

statements were analyzed using statistical testing. Audits may be important for the bodies that constitute 

accounting regulations, as well as for the users of financial statements in the broadest sense, in particular, 

auditors, accountants, and investors. The research broadens the cognitive achievements of the current re-

search on the quality of year-end disclosure documents. 

Keywords: impairment of assets, fixed assets, disclosures, financial reporting, Warsaw Stock Exchange. 

Wstęp 

Jednym z aspektów identyfikacji operacji gospodarczych, ich wyceny i prezentacji jest 

obserwacja, pomiar i kwantyfikacja ryzyka utraty wartości aktywów, które w znaczący 

sposób wpływają na wynik finansowy i sytuację majątkową jednostki (Staszel, 2020). 

Utrata wartości aktywów jest jednym z czynników, które zapewniają wypełnienie pod-

stawowego celu, jaki stawiany jest rachunkowości, a więc rzetelne i jasne odzwiercie-

dlenie sytuacji ekonomicznej jednostki, jednak z drugiej strony, jak stwierdzają A. Hołda 

i in. (2006), jest to również obszar często wykorzystywany do manipulowania spra-

wozdawczością finansową. 

Ukazanie rzeczywistego obrazu jednostki to m.in. ukazanie realnej wartości akty-

wów i ich zdolności do przynoszenia jednostce pożądanych korzyści – bez nadmier-

nego pesymizmu, do którego mogłaby zmierzać zasada ostrożności, ani też bez nad-

miernego optymizmu – zgodnie z zasadą true and fair view powinno to nastąpić z za-

chowaniem jak najdalej idącego obiektywizmu. Jednak jednostki gospodarcze, w za-

kresie odpisów z tytułu utraty wartości, napotykają na wiele trudności, które dotyczą 

tego, czy (Gierusz, 2010, s. 73): 

1) należy w ogóle dokonywać odpisu w przypadku, gdy przesłanki jego dokonania

wydają się być tylko chwilowe (np. spadek cen danych aktywów);

2) w jakiej kwocie należy dokonać odpisu aktualizującego (jak szacować wartość użyt-

kową, jakie założenia przyjąć, w szczególności na jakim poziomie ustalić stopę dys-

kontową);

3) jak ustalić zakres ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne, jeżeli nie jest

możliwe ustalenie wartości użytkowej pojedynczego aktywa;

4) na jakich zasadach i do których aktywów przypisać wartość firmy;

5) czy oraz w jakiej wielkości odwrócić dokonany uprzednio odpis z tytułu utraty war-

tości (Hołda, 2015).

Wobec dylematów związanych z jednym z trudniejszych obszarów rachunkowości

– testowania aktywów pod względem utraty przez nie zdolności do generowania korzyści

ekonomicznych, pojawia się pytanie, czy można wydzielić czynniki pozasprawozdaw-

cze, mające wpływ na fakt dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów.



Czynniki wpływające na raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów…          43 
 

 

Celem artykułu jest syntetyzacja problematyki czynników mogących mieć wpływ 

na fakt raportowania odpisów z tytułu utraty wartości, przegląd literatury oraz ustalenie 

stanu faktycznego w badanej tematyce. Badania empiryczne opisane w niniejszym ar-

tykule posłużyły weryfikacji, czy wybrane czynniki mają istotny wpływ na fakt rapor-

towania odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych przez spółki 

notowane na GPW w Warszawie. Postawione hipotezy weryfikowano poprzez analizę 

danych zawartych w sprawozdaniach finansowych 148 spółek notowanych na GPW 

w Warszawie za lata 2007–2014 (łącznie przeanalizowano 1184 jednostkowe sprawozda-

nia finansowe). Metodyka badań obejmowała studia literaturowe oraz badanie empi-

ryczne z wykorzystaniem opracowanego wskaźnika kondycji finansowej jednostek go-

spodarczych oraz testowania statystycznego: test niezależności chi-kwadrat Pearsona, 

test o równości dwóch wskaźników struktury, analizę wariacji ANOVA (spełnione są 

założenia stosowalności analizy wariancji). O oryginalności badań świadczy bardzo 

duża próba badawcza oraz zweryfikowanie różnych czynników mogących mieć wpływ 

na fakt tworzenia czy rozwiązywania odpisów z tytułu utraty wartości.  

 

 

1. Przegląd badań literaturowych – systematyzacja 
 

Badania prowadzone przez polskich autorów, których przedmiotem była utrata warto-

ści aktywów niefinansowych, skupiały się głównie na liczbie i jakości ujawnień doty-

czących utraty wartości aktywów, wskazując, że: 

a) niewielki jest zakres ujawnień dotyczących utraty wartości (Michalak, 2008); 

b) niewystarczający zakres ujawnień odnośnie do przyczyn oraz zasad pomiaru para-

metrów określających wartość użytkową składników niefinansowych aktywów 

trwałych oraz kwotę ewentualnych odpisów z tytułu utraty wartości obniża użytecz-

ność (a w szczególności wiarygodność) informacji finansowych (Michalak, Sobań-

ska, 2009); 

c) czynniki zarządcze i sprawozdawcze mają wpływ na częstotliwość wykazywania 

utraty wartości aktywów trwałych (Piosik, Rówińska, 2011). 
 

Nieliczne badania oceniały zależności między wynikami finansowymi spółek czy 

ich kondycją finansową a dokonywanymi odpisami, podobnie nieliczne badania doty-

czyły utraty wartości jako narzędzia służącego aktywnemu kształtowaniu zysków 

w przedsiębiorstwach (np. Grabiński, 2011).   

Inne badania dotyczyły ujawnień wyłącznie w spółkach notowanych na WIG30 lub 

WIG20 lub dla jednego wybranego roku (np. Czajor, Michalak, 2017; Bareja, 2018), 

przeprowadzono także badania w zakresie analizy kar nałożonych przez KNF na spółki 

notowane na GPW za nieprawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów 

(Hendryk, Hońko, 2017). 

Badania empiryczne, których przedmiotem były odpisy z tytułu utraty wartości niefi-

nansowych aktywów trwałych, były i są prowadzone na szeroką skalę za granicą, głównie 

w USA. Zagraniczne badania dowiodły występowanie m.in. następujących zależności: 
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1) czynnikami mającymi wpływ na odpisy z tytułu utraty wartości są zmiany w zarzą-

dzie jednostek oraz wielkość jednostek (Francis i in., 1996); 

2) zaobserwowano, że w okresie poprzedzającym dokonanie odpisu spółki cechowała 

zła sytuacja finansowa (Zucca, Campbell, 1992); 

3) pojawiające się szczegółowe regulacje w zakresie problematyki utraty wartości ak-

tywów w nieznacznym stopniu wyeliminowały subiektywizm i uznaniowość przy 

tworzeniu i odwracaniu odpisów, jak również nie wpłynęły na poprawę przejrzy-

stości czy wiarygodności wyników oszacowań tychże odpisów (Dudycz, Praźni-

ków, 2020; Hołda, 2020; Andre i in., 2017); 
 

Liczni autorzy wskazują, także za pomocą metod statystycznych, na związki dowo-

dzące wykorzystywaniu kategorii utraty wartości aktywów do manipulowania wyni-

kami finansowymi (np. Laskaridou, Athanasios, 2013). 

Ponadto zarówno przepisy krajowe (Ustawa o rachunkowości – UoR), jak i Mię-

dzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) pozostawiają jednostce dużą swobodę 

w zakresie doboru założeń, informacji i metod wyceny utraty wartości, a do prawidło-

wego ustalenia kwoty odpisu wymagane jest poczynienie i zweryfikowanie szeregu 

finansowych założeń, takich jak: przepływy, stopa dyskontowa, wpływ czynników ry-

zyka, czas prognozy (Staszel, 2014). W ramach prowadzonych przez autorów badań 

postanowiono zweryfikować, czy na fakt utworzenia, jak i wielkość raportowanych 

odpisów mają wpływ czynniki pozasprawozdawcze, związane z wielkością spółki, 

branżą, w której działa, czy jej kondycją finansową. 

 

 

2. Określenie próby badawczej 
 

Badania opierają się na szczegółowej analizie jednostkowych sprawozdań finansowych 

wybranych spółek, których akcje są lub były notowane na Giełdzie Papierów Warto-

ściowych w Warszawie (GPW). Po początkowej analizie danych ze sprawozdań finan-

sowych spółek notowanych na GPW do dalszych badań wybrano wszystkie jednostki 

notowane na WIG30 (łącznie 30 spółek), mWIG40 (30 spółek, pozostałe 10 to spółki, 

które są notowane również na WIG30) i sWIG80 oraz losowo 160 spółek, które nie są 

zaliczane do WIG30, mWIG40, sWIG80. Za okres badania przyjęto lata od 2007 do 

2014, tj. łącznie osiem lat. Bazowano na liście spółek umieszczonej na stronie interne-

towej GPW. 

Ostatecznie do próby wybrano tylko te spółki, które udostępniały w internecie pełne 

sprawozdania finansowe (czyli wraz z informacją dodatkową) za wszystkie lata od 2008 

do 2014 (Staszel, 2020). Podstawowym źródłem informacji były sprawozdania finan-

sowe publikowane na oficjalnych stronach internetowych spółek, analizy statystyczne 

zostały wykonane w programie Statistica wersja 13.1. Sprawdzono również, że spośród 

348 spółek, które nie zostały objęte badaniem, jedynie 68 udostępniło sprawozdania 

finansowe za wszystkie badane lata. Reasumując, próba badawcza wyniosła 148 spółek, 

co stanowi 69% danych możliwych do identyfikacji w populacji podmiotów na GPW.  
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3. Odpisy z tytułu utraty wartości w badanych jednostkach 
 

Dla każdej spośród 148 jednostek dla lat 2007–2014 na podstawie jednostkowych spra-

wozdań finansowych określono, czy jednostka w danym roku dokonywała lub odwra-

cała odpisy z tytułu utraty wartości. Spośród nich w badanym okresie 80 spółek wyka-

zało odpis (lub odwrócenie odpisu) z tytułu utraty wartości przynajmniej w jednym 

roku (tab. 1). Informacje o tym, w ilu spośród badanych lat jednostki raportowały utratę 

wartości zawiera tabela 1. 

 

Tabela 1. Liczebność jednostek raportujących utratę wartości  

niefinansowych aktywów trwałych w latach 2007–2014 
 

Liczba lat, w których jednostka 

raportuje utratę wartości 

Jednostki raportujące utratę wartości  

w latach 2007–2014 

liczba odsetek 

0 68 45,8 

1 18 12,2 

2 13 8,8 

3 10 6,8 

4 9 6,1 

5 7 4,7 

6 10 6,8 

7 2 1,4 

8 11 7,4 
 

Objaśnienie: zero oznacza brak raportowania utraty wartości, 8 oznacza, że jednostka w każdym spośród ośmiu 

analizowanych lat dokonywała lub odwracała odpisy z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów 

trwałych. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Staszel (2020). 

 

Spośród wszystkich badanych jednostek 15,6% z nich wykazywało dokonanie lub 

odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych przez 

okres sześciu, siedmiu lub ośmiu lat, a więc we wszystkich lub prawie wszystkich spo-

śród badanych lat jednostki te zmniejszały lub zwiększały (odwracały) odpisy z tytułu 

utraty wartości. Łącznie aż jedna trzecia z tych jednostek dokonywała lub odwracała 

odpisy z tytułu utraty wartości minimum trzykrotnie w ciągu ośmioletniego okresu ob-

jętego analizą, 21% wszystkich jednostek raportowało utratę wartości tylko raz lub 

tylko w dwóch latach, a 45,9% spółek nie wykazało w ogóle utraty wartości w badanym 

okresie. 
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Tabela 2. Liczebność spółek raportujących utratę  

wartości w podziale na poszczególne grupy spółek 
 

Grupa 

Spółki 

nieraportujące 

utraty wartości  

w żadnym  

z badanych lat 

wykazujące odpisy 

z tytułu utraty 

wartości lub jego 

odwrócenie tylko 

w jednym roku  

lub tylko w dwóch 

spośród badanych 

lat 

wykazujące odpisy 

w 3., 4., 5., 6.,  

lub 7. spośród  

badanych lat 

wykazujące odpis 

z tytułu utraty 

wartości we 

wszystkich latach 

objętych analizą 

liczba odsetek liczba odsetek liczba odsetek liczba odsetek 

WIG 30 1 7 3 20 6 40 5 33 

MWIG40 6 33 4 22 5 28 3 17 

SWIG80 16 40 7 18 15 38 2 5 

Poza WIG 45 60 17 23 12 16 1 1 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Spośród spółek notowanych na WIG30 tylko jedna ani razu w ciągu ośmiu bada-

nych lat nie wykazała utworzenia ani odwrócenia odpisu. Natomiast wśród spółek nie-

wchodzących w skład indeksu WIG (ujmowanych również w tabelach poprzez ozna-

czenie „poza WIG”) 60% z tych jednostek nie raportowało utraty wartości w żadnym 

z badanych lat. Analiza danych dotyczących częstotliwości raportowania utraty warto-

ści wskazuje, że im mniejsza spółka, tym rzadziej raportuje ona utratę wartości albo 

wcale jej nie raportuje. Z drugiej strony im większa spółka, tym częściej odpisy z tytułu 

utarty wartości lub ich utrata są raportowane w każdym z badanych lat.  

 

Tabela 3. Częstotliwość raportowania utraty  

wartości w spółkach poszczególnych branż 
 

Branża 

Odsetek spółek, które 

wykazują odpisy  

z tytułu utraty wartości 

ani razu w latach  

2007–2014 nie wykazały 

odpisu z tytułu  

utraty wartości 

Energetyka 100 0 

Hotele i restauracje 100 0 

Przemysł chemiczny 100 0 

Przemysł farmaceutyczny 100 0 

Przemysł paliwowy 100 0 

Przemysł surowcowy 100 0 
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ciąg dalszy tabeli 3 
 

Branża 

Odsetek spółek, które 

wykazują odpisy  

z tytułu utraty wartości 

ani razu w latach  

2007–2014 nie wykazały 

odpisu z tytułu  

utraty wartości 

Przemysł spożywczy 82 18 

Handel detaliczny 78 22 

Przemysł drzewny i papierniczy 75 25 

Przemysł lekki 75 25 

Przemysł motoryzacyjny 75 25 

Media 71 29 

Handel hurtowy 57 43 

Telekomunikacja 50 50 

Budownictwo 44 56 

Przemysł metalowy 43 57 

Przemysł materiałów budowlanych 40 60 

Usługi – inne 37 63 

Informatyka 36 64 

Deweloperzy 33 67 

Przemysł elektromaszynowy 28 72 

Finanse – inne 0 100 

Przemysł tworzyw sztucznych 0 100 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Analizując, które z badanych spółek najczęściej raportowały utworzenie lub odwró-

cenie odpisów z tytułu utraty wartości przez okres od czterech do sześciu lat można zau-

ważyć, że najczęściej były to spółki notowane w ramach indeksów WIG30 i sWIG80. 

Należy podkreślić, że odpisy z tytułu utraty wartości pojawiają się w sprawozda-

niach spółek z sektora paliwowego, surowcowego (kopalnie) oraz energetycznego. 

Z kolei dla branży hotele i restauracje oraz spółek działających w przemyśle chemicz-

nym i farmaceutycznym charakterystyczne jest to, że zarówno często tworzyły one re-

zerwę restrukturyzacyjną (Staszel, 2020), jak i wykazywały utworzenie lub rozwiąza-

nie odpisów z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych.  

Z kolei większość spółek z takich branż jak budownictwo oraz deweloperzy, usługi 

inne i informatyka nie wykazała odpisu z tytułu utraty wartości w żadnym spośród ba-

danych lat, podobnie odpisów w większości nie wykazywały spółki działające w branży 

przemysłu metalowego, materiałów budowlanych oraz elektromaszynowego. Odpisu 

nie zaraportowała ani jedna spółka z sektora finanse inne (co jest zgodne z intuicyjnym 

postrzeganiem kategorii rzeczowych aktywów trwałych w sektorze finansowym) oraz 
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z sektora przemysłu tworzyw sztucznych. Niewielki odsetek spółek raportujących 

utratę wartości z sektora przemysłowego wydaje się zaskakujący, gdyż działalność tych 

jednostek z reguły wymaga posiadania odpowiedniego parku maszynowego ujawnia-

nego w ramach rzeczowych aktywów trwałych, z którym to może wiązać się utrata 

wartości.  

 

 

4. Testowanie postawionych hipotez badawczych 
 

Cele badawcze pracy są realizowane przez postawienie pięciu hipotez badawczych, 

które następnie poddano weryfikacji za pomocą odpowiednich narzędzi statystycznych.  

Hipoteza 1. Stosowanie przez spółkę zasad MSR jest elementem obligujących do 

dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych. 

W celu weryfikacji hipotezy 1 zestawiono w tabeli 4 częstość raportowania utraty 

wartości w zależności od stosowanych standardów rachunkowości (UoR albo MSR). 

Zestawienia zrobiono osobno dla każdego roku z przedziału 2008–2014. W tabeli 4 

przedstawiono spółki, które w danym roku nie raportowały utraty wartości oraz spółki 

raportujących utratę wartości w danym roku, w podziale na spółki sporządzające spra-

wozdania finansowe zgodnie z zgodnie z UoR i MSR.  

 

Tabela 4. Liczebność raportowania utraty wartości  

w zależności od stosowanych standardów UoR lub MSR 
 

Rok 
Stosowane zasady  

rachunkowości 

Czy w danym roku spółka raportowała utworzenie  

lub odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości 

nie tak 

2008 
MSR 78 22 

UOR 41 7 

2009 
MSR 72 31 

UOR 37 8 

2010 
MSR 75 37 

UOR 33 3 

2011 
MSR 75 39 

UOR 30 4 

2012 
MSR 70 44 

UOR 32 2 

2013 
MSR 72 44 

UOR 29 3 

2014 
MSR 83 37 

UOR 25 3 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Staszel (2020). 
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Z przedstawionych danych w tabeli 4 wynika, że w każdym z badanych okresów, 

zarówno w grupie spółek sporządzających sprawozdania zgodnie z UoR, jak i w grupie 

spółek stosujących MSR dominują te jednostki, które nie raportowały utraty wartości. 

Można jednak zauważyć, że w kolejnych latach liczba jednostek nieraportujących 

utraty wartości (zarówno sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z UoR, jak 

i MSR) wykazywała tendencję spadkową. Warto pamiętać, że w badanych okresach 

rosła liczba jednostek stosujących MSR, a malała liczba sprawozdań sporządzanych 

według UoR. 

Aby zbadać, czy zależność między stosowanym standardem raportowania (MSR, 

UoR) a raportowaniem utraty wartości jest istotna statystycznie zastosowano test nie-

zależności chi-kwadrat Pearsona.  

 

Tabela 5. Wyniki testu niezależności chi-kwadrat Pearsona w badaniu związku  

pomiędzy standardem raportowania (MSR, UoR) a raportowaniem utraty wartości 
 

Rok Wartość p 

2008 0,287278 

2009 0,117598 

2010 0,003693 

2011 0,011405 

2012 0,000298 

2013 0,002126 

2014 0,030884 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z danych zawartych w tabeli 5 wynika, że w latach 2008 i 2009 zależność między 

stosowanym standardem raportowania (MSR, UoR) faktem raportowania utraty war-

tości nie była istotna statystycznie na poziomie istotności 0,05, natomiast począwszy 

od 2010 roku zależność ta była istotna. Stosowanie przez jednostki MSR jest więc ele-

mentem obligującym do raportowania utraty wartości aktywów. Pozytywna weryfika-

cja hipotezy 1 może wskazywać, że fakt raportowania utraty wartości wynika nie z obiek-

tywnej oceny rzeczywistości ekonomicznej, lecz innych pobudek, niekoniecznie zgod-

nych z nadrzędnymi zasadami rachunkowości.  

Hipoteza 2. Okres, w jakim spółka jest spółką giełdową, wpływa na częstotliwość 

dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości. 

W ramach badania dokonano podziału badanych jednostek na dwie grupy (te, które 

weszły na giełdę przed 2002 rokiem oraz te, które weszły na giełdę później) oraz przy-

pisano liczbę dokonywanych przez nie odpisów z tytułu utraty wartości (podział na trzy 

grupy oznaczone A, B, C), co przedstawiono w tabeli 6.  
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Tabela 6. Zależność pomiędzy liczebnością odpisów  

a okresem, w którym spółka jest spółką giełdową 
 

Wejście na giełdę 

Raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości 

grupa A – spółka ani 

razu w badanych  

okresie nie  

raportowała utraty 

wartości 

grupa B – spółka  

raportowała utratę 

wartości tylko  

w jednym roku lub 

tylko w dwóch latach 

grupa C – spółka  

raportowała utratę 

wartości w trzech  

lub więcej latach 

Przed 2002 27 14 25 

W 2003 roku i później 42 17 23 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Do zweryfikowania hipotezy 2 zastosowano test istotności różnic dla dwóch wskaź-

ników struktury (procentów). Weryfikowane hipotezy statystyczne mają postać: 

a) postawiona hipoteza badawcza to: H0: p1 = p2 odsetki spółek, które weszły na giełdę 

przed 2002 rokiem i tych, które weszły na giełdę po 2002 roku równie często rapor-

tują odpisy; 

b) hipoteza alternatywna: H1: p2 > p1 (odsetek spółek, które weszły na giełdę przed 

2002 roku częściej raportuje odpisy od tych spółek, które weszły na giełdę później), 

gdzie p2, to odsetek firm, które weszły na giełdę w 2003 roku i później, a p1 odsetek 

firm, które weszły na giełdę przed 2003.  
 

Test przeprowadzono dla każdej grupy A, B, C osobno (tab. 7). 

 

Tabela 7. Wyniki testu istotności dla dwóch wskaźników struktury 
 

Wyszczególnienie 
Grupa 

A B C 

U (wartość statystyki testowej) 1,249822 –0,07139 –1,26982 

p (p-value) 0,105682 0,471543 0,102074 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z wyników przedstawionych w tabeli 7 można wnioskować, że p-value jest większe 

od 0,05 więc w żadnej grupie firm nie udało się odrzucić H0, zatem odsetki spółek, 

które weszły na giełdę po 2002 roku i tych, które weszły na giełdę wcześniej w każdej 

grupie A, B, C nie różnią się między sobą. W wykonanym teście statystyczny liczeb-

ność próby jest mniejsza niż 100, ograniczenie próby jest efektem obiektywnych ogra-

niczeń (ograniczeń liczby dostępnych danych). 

Hipoteza 3. Liczba raportowanych odpisów z tytułu utraty wartości zależy od tego, 

czy spółka jest duża, czy mała. 
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W celu weryfikacji hipotezy 3 zestawiono w tabeli częstość raportowania odpisów 

utraty wartości w powiązaniu z wielkością firmy. Przyjęto, że: 

a) spółki duże – są to jednostki notowane na WIG30, mWIG40 i sWIG80 (łącznie 

73 jednostki), 

b) spółki małe – to pozostałe jednostki, nienotowane na wyżej wymienionych indek-

sach WIG (75 spółek). 
 

Spółki podzielono na trzy grupy oznaczone A, B lub C, w zależności od tego, jak 

często raportowały odpisy z tytułu utraty wartości, co przedstawiono w tabeli 8.  

 

Tabela 8. Zależność między liczebnością odpisów  

a okresem, w którym spółka jest spółką giełdową 
 

Wielkość spółki 

Raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości 

Grupa 

A B C 

spółka ani razu  

w badanych okresie 

nie raportowała  

utraty wartości 

spółka raportowała utratę 

wartości tylko w jednym 

roku lub tylko  

w dwóch latach 

spółka raportowała 

utratę wartości  

w trzech lub więcej 

latach 

Duża 25 12 36 

Mała 44 19 12 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z danych zawartych w tabeli 8 wynika, że wśród badanych firm dominowały takie, 

które ani razu nie raportowały utraty wartości, przy czym najwięcej tego typu firm od-

notowano wśród małych spółek. Wśród spółek dużych dominowały takie, które rapor-

towały utratę wartości w trzech lub więcej latach. 

Aby zbadać, czy zależność wielkością firmy a rodzajem raportowanych odpisów jest 

istotna statystycznie zastosowano test niezależności chi-kwadrat Pearsona. Wartość sta-

tystyki testowej wynosi 18,78893 z prawdopodobieństwem testowym p = 8,31831E-05 

(p < 0,05), co oznacza, że przedmiotowa zależność jest istotna statystycznie na pozio-

mie istotności 0,05. Wynik testu wskazuje więc, że częstość raportowania odpisów z ty-

tułu utraty wartości zależy od wielkości firmy: o wiele częściej odpisy z tytułu utraty 

wartości raportują jednostki duże. 

Hipoteza 4. Liczba dokonywanych odpisów z tytułu utraty wartości zależy od tego, 

czy spółka należy do branży produkcyjnej, czy nieprodukcyjnej. 

W celu weryfikacji hipotezy 4 zestawiono w tabeli częstość raportowania odpisów 

z tytułu utraty wartości w powiązaniu z przynależnością spółki do branży produkcyj-

nej lub nieprodukcyjnej. Spółki podzielono na trzy grupy oznaczone A, B, C w za-

leżności od tego, jak często spółki raportowały utratę wartości, co przedstawiono 

w tabeli 9. 
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Tabela 9. Zależność pomiędzy liczebnością raportowania  

utraty wartości a branżą, w której działają badane spółki 
 

Branża 

Raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości 

Grupa 

A B C 

spółka ani razu  

w badanych okresie 

nie raportowała  

utraty wartości 

spółka raportowała utratę 

wartości tylko w jednym 

roku lub tylko  

w dwóch latach 

spółka raportowała 

utratę wartości  

w trzech lub więcej 

latach 

Produkcyjna 35 17 30 

Nieprodukcyjna 35 13 18 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z danych zawartych tabeli 9 wynika, że wśród badanych jednostek dominowały 

takie, które ani razu nie raportowały utraty wartości, przy czym odsetek takich firm 

wśród spółek produkcyjnych wynosił 42,6%, a wśród nieprodukcyjnych 53%. 

Aby zbadać, czy zależność pomiędzy branżą działalności firmy a częstością odpisów 

jest istotna statystycznie zastosowano test niezależności chi-kwadrat Pearsona. War-

tość statystyki testowej wynosi 1,824932 z prawdopodobieństwem testowym 

p = 0,401533 (p > 0,05, co oznacza, że przedmiotowa zależność nie jest istotna staty-

stycznie na poziomie istotności 0,05). Wynik testu wskazuje więc, że fakt raportowania 

odpisów z tytułu utraty wartości ani częstość raportowania tych odpisów nie zależy od 

rodzaju branży, w jakiej działa firma (w podziale na branże produkcyjne i nieproduk-

cyjne). 

Hipoteza 5. Odpis z tytułu utraty wartości raportują spółki o gorszej kondycji fi-

nansowej (mierzonej skonstruowanym wskaźnikiem syntetycznym). 

Do zweryfikowania przedmiotowej hipotezy zastosowano syntetyczny wskaźnik 

kondycji finansowej. Wskaźnik ten jest agregatem wybranych zmiennych reprezentu-

jących kondycję finansową spółki:  

a) ROA operacyjny (iloraz wyniku z działalności operacyjnej i średniorocznego stanu 

aktywów);  

b) ROE operacyjny (iloraz wyniku z działalności operacyjnej i średniorocznego stanu 

kapitału własnego);  

c) ROS operacyjny (iloraz wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amor-

tyzację i sumy przychody ze sprzedaży produktów, towarów usług i pozostałych 

przychodów operacyjnych);  

d) QR (iloraz aktywów obrotowych [z wyłączeniem rozliczeń międzyokresowych 

kosztów czynnych i zapasów] i zobowiązań krótkoterminowych (łącznie z rozlicze-

niami międzyokresowymi przychodów, jednak bez rezerw);  

e) SZ (iloraz sumy zobowiązań i rezerw na zobowiązania i aktywów). 
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Konstrukcja zmiennej syntetycznej wykorzystuje metodę unitaryzacji zerowanej 

(MUZ), która przebiega w kilku etapach. W pierwszym etapie zmienne diagnostyczne 

Xj dzielone są na stymulanty, destymulanty i nominanty, po czym następuje ich norma-

lizacja do zmiennych Zj. 

Dla stymulant i destymulant formuły normalizujące mają postać odpowiednio  

(1) i (2): 
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gdzie D oznacza zbiór destymulant. 

 

W przypadku nominaty, gdy wartość optymalna dana jest przedziałem <b1j;b2j>, to 

formuła normalizująca ma postać: 

 
















−

−




−

−

=

jij

ij
i

j

ij
i

ij

jjij

jij

ij
i

j

ij
i

ij

ij

bxgdy
xb

xx

bbxgdy

bxgdy
xb

xx

z

2

2

2;1

1

1

max

max

];[1

,
min

min

, NX j   (3), 

 

gdzie N oznacza zbiór liczb naturalnych. 

 

W kolejnym etapie metody MUZ następuje agregacja zmiennych znormalizowa-

nych. W niniejszych badaniach wykorzystano do tego średnią arytmetyczną (5): 
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,  (4), 

 

gdzie:  

k – liczba zmiennych znormalizowanych.  

 

Wartości zmiennej syntetycznej Qi są unormowane w przedziale [0,1] i obliczone 

dla wszystkich obiektów pozwalają na ich uporządkowanie według natężenia badanego 

zjawiska: im wyższą wartość zmiennej Qi osiąga obiekt (bliższą 1), tym wyższą lokatę 

zajmuje on w rankingu badanych obiektów (i na odwrót). W niniejszych badaniach 
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zmienne ROA, ROE i ROS operacyjne mają charakter stymulant, zmienna SZ ma cha-

rakter destymulanty, a zmienna QR jest nominantą. W przypadku ostatniej zmiennej 

jako przedział wartości optymalnych przyjęto zakres od 0,6 do 1,64, przy czym warto-

ści te są odpowiednio dolnym i górnym kwartylem wartości zmiennej, które obliczono 

na podstawie sektorowych wskaźników publikowanych przez miesięcznik „Rachunko-

wość”: wartości syntetycznego wskaźnika kondycji finansowej zostały obliczone 

osobno dla danych z lat 2008–2014.  

Przykładowy rozkład wartości syntetycznego wskaźnika kondycji finansowej dla 

roku 2014 przedstawia rysunek 1. 

 

Rysunek 1. Rozkład wartości syntetycznego wskaźnika  

kondycji finansowej spółek w 2014 roku 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z danych zawartych na rysunku 1 można wnioskować, że najwięcej jest spółek (ok. 

60%), których wartość wskaźnika syntetycznego wyniosła 0,7–0,8, a zatem przeważają 

firmy z co najmniej dobrą kondycją finansową. 

W celu weryfikacji hipotezy 5 zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji 

ANOVA, która pozwala sprawdzić, czy fakt dokonania odpisu z tytułu utraty wartości 

istotnie różnicuje kondycję finansową firm, a jeśli tak to za pomocą odpowiedniego 
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testu post hoc będzie zbadane, czy spółki wykazujące słabsze wyniki dokonują odpisu 

z tytułu utraty wartości. Zestawienia zrobiono osobno dla każdego z lat 2008–2014. 

W tabeli 10 zestawiono średnie wartości syntetycznego wskaźnika kondycji finanso-

wej w zależności od faktu raportowania odpisu z tytułu utraty wartości, a w tabeli 11 

przedstawiono wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA. W tabelach przy-

jęto następujące oznaczenia:  

− grupa D – w sprawozdaniu nie ma zaraportowanej utraty wartości, 

− grupa E – w sprawozdaniu jest odpis z tytułu utraty wartości lecz w kwocie nieistotnej,  

− grupa F – w sprawozdaniu jest odpis z tytułu utraty wartości w istotnej kwocie,  

− grupa G – w sprawozdaniu ujęto odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości. 

 

Tabela 10. Średnie poziomy syntetycznego wskaźnika kondycji finansowej  

w zależności od raportowania odpisu z tytułu utraty wartości 
 

Rok 
Raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości 

Grupa 

 D F E G 

2008 0,639972 0,553431 0,640596 0,624937 

2009 0,837081 0,611998 0,846307 0,830901 

2010 0,539373 0,508830 0,562397 0,520079 

2011 0,591270 0,541409 0,586846 0,576335 

2012 0,886926 0,865298 0,839382 0,883337 

2013 0,790418 0,772983 0,796336 0,772975 

2014 0,704086 0,700145 0,687434 0,707420 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Celem zróżnicowania spółek pod względem osiąganych przez nie wyników finanso-

wych wprowadzono kategorię zysku w kwocie istotnej oraz zysku w kwocie nieistot-

nej, tj. dla każdego sprawozdania finansowego określono, czy jednostka: 

a) wykazuje stratę brutto lub 

b) wykazuje zysk brutto, jednakże jest to zysk niewielki (poniżej granicy istotności 

ogólnej dla sprawozdania finansowego jako całości); 

c) wykazuje zysk brutto w kwocie istotnej, co oznacza, że nieprawidłowości związane 

z wykazywanym zyskiem brutto mogą wprowadzać w błąd użytkowników spra-

wozdań finansowych.  
 

Zastosowana metodyka obliczania progu istotności (tj. kwoty, powyżej której uznaje 

się, że pominięcia lub zniekształcenia informacji sprawozdawczej mają istotny wpływ 

na decyzje podejmowane przez jej użytkowników) została opracowana przez A. Hołdę 

(2013, s. 333) i jest wykorzystywana m.in. przez biegłych rewidentów. Zgodnie z nią istot-

ność ogólną oblicza się jako średnią arytmetyczną czterech wielkości (wszystkie czyn-

niki mają przypisaną jednakową wagę), którymi są:  
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• 1% sumy bilansowej,  

• 1,4 % kapitału własnego,  

• 0,8% sumy przychodów ze sprzedaży produktów i towarów, 

• 8% wyniku finansowego brutto.  
 

Tak obliczoną istotność ogólną odnosi się do sprawozdania finansowego jako cało-

ści i wartościową granicę ustalonych błędów. Innymi słowy: jeżeli sprawozdanie fi-

nansowe zawiera błąd przekraczający wyznaczoną granicę istotności, wówczas biegły 

rewident wyda opinię zmodyfikowaną o tym sprawozdaniu.  

W wyniku prowadzonych badań ustalono, co przedstawione zostało w tabeli 10, że 

częściej wyższe poziomy syntetycznego wskaźnika kondycji finansowej odnotowano, 

gdy w sprawozdaniu jest odpis z tytułu utraty wartości lecz w kwocie nieistotnej (np. 

w latach 2008, 2010, 2013 i 2014). Najniższe poziomy syntetyczne wskaźnika kondycji 

finansowej odnotowywały przeważnie te firmy, które w sprawozdaniu raportowały od-

pis z tytułu utraty wartości w istotnej kwocie. O tym, czy zaobserwowane różnice po-

między średnimi są istotne statystycznie można rozstrzygnąć za pomocą analizy wa-

riancji ANOVA, zawartej w tabeli 11. 

 

Tabela 11. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA  

dla raportowania odpisu z tytułu utraty wartości jako czynnika  

różnicującego poziom wskaźnika kondycji finansowej 
 

Rok 
SS df MS SS df MS F p 

Efekt Efekt Efekt Błąd Błąd Błąd   

2008 0,030620 3 0,010207 1,031476 144 0,007163 1,424919 0,237964 

2009 0,296285 3 0,098762 0,940038 144 0,006528 15,12884 0,000000 

2010 0,020689 3 0,006896 0,739356 144 0,005134 1,343150 0,262781 

2011 0,014696 3 0,004899 0,543800 144 0,003776 1,297186 0,277762 

2012 0,039470 3 0,013157 0,389278 144 0,002703 4,866809 0,002968 

2013 0,008515 3 0,002838 1,126314 144 0,007822 0,362901 0,779885 

2014 0,004422 3 0,001474 0,925660 144 0,006428 0,229279 0,875888 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z danych przedstawionych w tabeli 11 wynika, że w żadnym z badanych okresów 

rocznych fakt raportowania odpisu z tytułu utraty wartości nie był czynnikiem istotnie 

różnicującym poziom kondycji finansowej, z wyjątkiem lat 2009 i 2012. W latach 

wynik testu wskazuje na statystycznie istotną różnicę pomiędzy średnimi poziomami 

wskaźnika kondycji finansowej. Aby sprawdzić, pomiędzy którymi kategoriami D, E, 

E, G różnice w średnich poziomach wskaźnika kondycji finansowej są najbardziej 

istotne zastosowano test post hoc Tuckeya. 
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Tabela 12. Wyniki testu Tuckeya w analizie wariancji ANOVA  

dla raportowania odpisu z tytułu utraty wartości jako czynnika  

różnicującego poziom wskaźnika kondycji finansowej – rok 2009 
 

Grupa 
Sr = 0,83708 

Grupa D {1} 

Sr = 0,83090 

Grupa G {2} 

Sr = 0,84631 

Grupa E {3} 

Sr = 0,61200 

Grupa F {4} 

D {1}  0,995035 0,961684 0,000008 

G {2} 0,995035  0,955219 0,000008 

E {3} 0,961684 0,955219  0,000008 

F {4} 0,000008 0,000008 0,000008  
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z danych zawartych w tabeli 12 wynika, że największe różnice w średnich pozio-

mach wskaźnika kondycji finansowej występują pomiędzy firmami, które raportują 

w sprawozdaniu odpis z tytułu utraty wartości w istotnej kwocie a firmami, które ra-

portują w sprawozdaniu odpis z tytułu utraty wartości, lecz w kwocie nieistotnej, jak 

również firm, które nie raportują utraty wartości w sprawozdaniu finansowym. Średnia 

wartość wskaźnika kondycji finansowej w grupie firm, które raportują w sprawozdaniu 

odpis z tytułu utraty wartości w istotnej kwocie, jest istotnie mniejsza od średniej war-

tości wskaźnika kondycji finansowej w pozostałych firmach. 

 

Tabela 13. Wyniki testu Tuckeya w analizie wariancji ANOVA  

dla raportowania odpisu z tytułu utraty wartości jako czynnika  

różnicującego poziom wskaźnika kondycji finansowej – rok 2012 
 

Grupa 
Sr = 0,886931 

Grupa D {1} 

Sr = 0,86530 

Grupa F {2} 

Sr = 0,88334 

Grupa G {3} 

Sr = 0,83938 

Grupa E {4} 

D {1}  0,711130 0,992648 0,001077 

F {2} 0,711130  0,861445 0,667823 

G {3} 0,992648 0,861445  0,041431 

E {4} 0,001077 0,667823 0,041431  
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z danych zwartych w tabeli 13 wynika, że największe różnice w średnich pozio-

mach wskaźnika kondycji finansowej występują pomiędzy firmami z grupy D oraz E 

oraz pomiędzy grupami G i E, co oznacza – w przypadku roku 2012, że: 

1. Jednostki z grupy D (niedokonujące odpisów z tytułu utraty wartości) charaktery-

zują się dobrą sytuacją finansową, podobnie jak jednostki z grupy G (które odwra-

cały odpisy z tytułu utraty wartości). 

2. Jednostki z grupy F (grupy, w której tworzone są największe odpisy z tytułu utraty 

wartości) charakteryzują się niewiele gorszą kondycją finansową niż jednostki, 

które nie dokonują w ogóle odpisów. 
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3. Wskaźnik kondycji finansowej przyjmował najniższe wartości wśród jednostek 

które dokonywały odpisów z tytułu utraty wartości, jednakże były to odpisy w kwo-

tach niewielkich (nieistotnych). 
 

Jednostki o najlepszej kondycji finansowej albo nie dokonują odpisów z tytułu 

utraty wartości lub te odpisy odwracają, co wydaje się oczekiwaną zależnością. Odpisy 

z tytułu utraty wartości w kwotach dużych dokonują jednostki o nieznacznie gorszej 

kondycji finansowej, co także wydaje się być racjonalną zależnością. Natomiast jed-

nostki o istotnie słabszej kondycji finansowej dokonują co prawda odpisów z tytułu 

utraty wartości, jednakże są to odpisy w kwotach nieistotnych, nieznacznie obciążają-

cych wynik finansowy. Sytuacja ta może świadczyć o tym, że jednostki te, mając pro-

blemy finansowe, dokonują odpisów w kwotach niewielkich, aby nie pogarszać rapor-

towanych wyników finansowych.  

 

 

Podsumowanie 
 

Istotą prowadzonych badań teoretycznych i empirycznych było ustalenie czynników, 

które mogą mieć znaczący wpływ na fakt dokonywania odpisów z tytułu utraty warto-

ści. Postawione przez autorów hipotezy były weryfikowane za pomocą krytycznej ana-

lizy literatury przedmiotu oraz analizy danych empirycznych zawartych w sprawozda-

niach finansowych 148 spółek notowanych na GPW w Warszawie za lata 2007–2014. 

Metodologia badań obejmowała studia literaturowe oraz badania empiryczne z wyko-

rzystaniem opracowanego wskaźnika kondycji finansowej jednostek gospodarczych 

oraz testowania statystycznego: test chi-kwadrat Pearsona, test dla wskaźników struk-

tury, analizę wariacji ANOVA. 

Analiza danych zawartych w 1184 sprawozdaniach finansowych spółek notowa-

nych na GPW w Warszawie, w szczególności dokładna analiza not dodatkowych in-

formujących o dokonywanych lub odwracanych odpisach z tytułu utraty wartości, po-

zwoliła odpowiedzieć na pytania, czy odpisy z tytułu utraty wartości częściej tworzą 

(1) jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, (2) jednostki 

większe, (3) jednostki będące dłużej w obrocie giełdowym, (4) jednostki produkcyjne, 

(5) jednostki o gorszej sytuacji finansowej. Aby sprawdzić, czy zależności pomiędzy 

poszczególnymi grupami spółek (grupami sprawozdań) są istotne, zastosowano różne 

testy statystyczne oraz stworzono dla tych jednostek autorski wskaźnik oceniający ich 

kondycję finansową. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, co następuje: 

 Hipoteza 1. Stosowanie przez spółkę zasad MSR jest elementem obligujących do 

dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych została potwierdzona: 

sporządzający sprawozdania finansowe zgodnie z MSR istotnie częściej raportują od-

pisy z tytułu utraty wartości niż spółki sporządzające sprawozdania zgodnie z UoR. 

 Hipoteza 2. Okres, w jakim spółka jest spółką giełdową, wpływa na częstotliwość 

dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości nie została potwierdzona: to, czy spółka 
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jest dłużej w obrocie giełdowym czy dopiero weszła do obrotu giełdowego nie ma 

istotnego wpływu na to, z jaką częstotliwością dokonuje odpisów aktualizujących, nie 

potwierdzono tym samym założenia, że spółki będące krócej w obrocie giełdowym 

unikają tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości.  

 Hipoteza 3. Liczba raportowanych odpisów z tytułu utraty wartości zależy od tego, 

czy spółka jest duża czy mała została potwierdzona: częstość raportowania odpisów 

z tytułu utraty wartości zależy od wielkości firmy, o wiele częściej odpisy z tytułu utraty 

wartości raportują jednostki duże (tj. spółki notowane na WIG30, mWIG40 i sWIG80) 

niż spółki małe. Można postawić więc pytanie, czy rzeczywiście w mniejszych spół-

kach nie dochodzi do utraty wartości majątku (co jest mniej prawdopodobne) czy też 

może spółki mniejsze nie uznają, że są zobligowane do dokonywania testów na utratę 

wartości. Sytuacja ta jest podobna do wyników weryfikacji hipotezy 1: jednostki spo-

rządzające sprawozdania finansowe według UoR nie dokonują tego testu tak często, 

jak to czynią jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR. 

 Hipoteza 4. Liczba dokonywanych odpisów z tytułu utraty wartości zależy od tego, 

czy spółka należy do branży produkcyjnej czy nieprodukcyjnej nie została potwier-

dzona. Fakt raportowania odpisów z tytułu utraty wartości ani częstość raportowania 

tych odpisów nie zależy od rodzaju branży, w jakiej działa spółka. 

 Hipoteza 5. Odpisy z tytułu utraty wartości raportują spółki o gorszej kondycji fi-

nansowej (mierzonej skonstruowanym oryginalnym wskaźnikiem syntetycznym) zo-

stała potwierdzona tylko w stosunku do sprawozdań finansowych za rok 2009 oraz za 

rok 2012.  

W kontekście weryfikacji rezultatów otrzymanych w wyniku testowania hipotezy 5 

warto zaznaczyć rolę kryzysu finansowego, który rozpoczął się w roku 2008 i miał 

swoje konsekwencje w kolejnych latach. Autorzy opracowania przedstawiają roboczą 

wersję wyjaśnienia dotyczącego pozytywnej weryfikacji hipotezy 5 we wskazanych 

latach. 

Sprawozdania finansowe za rok 2009 można uznać za raporty dotyczące początko-

wego okresu, w którym ujawniano efekty ogólnoświatowego kryzysu finansowego. 

Raport za rok 2012 z kolei dotyczy okresu, w którym przedstawiano w sprawozdaniach 

finansowych efekty wyjścia z kryzysu. Sugestia ta jest częściowo potwierdzona wyni-

kami uzyskanymi przez A. Staszel (2020), które wskazują, że w momencie wejścia 

w kryzys finansowy spółki zmniejszały rezerwy celem polepszenia wyników finanso-

wych, zaś wychodząc z kryzysu spółki ponowie zaczęły tworzyć rezerwy. 
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