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Streszczenie 

Artykuł przedstawia uproszczoną procedurę konstrukcji słownika tonu służącego do zautomatyzowanego 

rozpoznawania typu opinii biegłego rewidenta, opracowanego na podstawie opinii sporządzonych w języku 

polskim. Opierając się na próbie 362 opinii załączonych do sprawozdań finansowych zestawionych 

w okresie od   2013 roku do 2016 roku stworzono korpus językowy. Wykorzystując metody analizy 

tekstu i analizy korelacji oszacowano ładunki informacyjne słów na podstawie korelacji z typem opinii 

biegłego rewidenta. Wyniki wskazują na istotny związek opinii zmodyfikowanej (negatywnej lub 

z zastrzeżeniem) i tonu oraz braku takich zależności w przypadku opinii bez zastrzeżeń. Procedura two-

rzenia słownika oraz sam słownik mogą być zastosowane do konstruowania automatycznych algorytmów 

handlu akcjami. 

Słowa kluczowe: audyt, sentyment, ton, opinia, handel algorytmiczny, uczenie maszynowe. 

Abstract 

Construction of a dictionary for automated discrimination of auditor’s opinion type 

This paper presents a simplified procedure for construction of a tone dictionary used for the automated 

recognition of the auditor's opinion type. The study was based on audit opinions prepared in the Polish 

language. Our sample consists of 362 reports for the period 2013-2016. It served as a basis for creating 

the language corpus. We applied text mining techniques combined with correlation analysis to assess 

information content of words on the basis of correlation with the type of auditor’s opinion. We have 

demonstrated that a modified auditor’s report (negative or qualified) has a significant correlation with 

tone while in the case of an unqualified opinion there is no such correlation. The procedure of dictionary 

creation and the dictionary itself can be used to develop automatic trading algorithms. 

Keywords: audit opinion, sentiment, tone, algotrading, machine learning. 
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Wprowadzenie 
 

W warunkach zwiększania się znaczenia handlu algorytmicznego (O’Hara, 2015; 

Staszkiewicz, 2015) szczególnej wagi nabiera szybkie, zautomatyzowane przetwarza-

nie różnorodnych źródeł danych, takich jak raporty publikowane przez spółki gieł-

dowe, opinie biegłych rewidentów czy informacje zamieszczane w mediach społecz-

nościowych. W związku z tym szybko rozwijają się metody analizy tekstu (text analysis) 

czy węziej drążenia tekstu (text mininig). Jedną z metod analiz tekstu jest analiza tonu. 

Analiza tonu lub sentymentu (tone/sentiment / analysis) jest procedurą badawczą 

pozwalającą na podstawie statystycznej analizy tekstu wnioskować, co do jego emo-

cjonalnego charakteru. Analizę tonu stosuje się w wielu dziedzinach nauki, w tym także 

w ekonomii, do oceny spójności przekazu formalnego i merytorycznego z przekazem 

emocjonalnym.  

We wcześniejszych badaniach prezentowanych w anglojęzycznej literaturze przed-

miotu (Loughran, McDonald, 2011, 2015; Bodnaruk i in., 2015) zidentyfikowano 

związek między poziomem optymizmu i wyceną instrumentów finansowych, jak rów-

nież z wynikami przedsiębiorstw (np. jak w przełomowym badaniu Frazier i in., 1984). 

We wczesnych badaniach z tego nurtu analiza tonu następowała na podstawie analizy 

treści prowadzonej na podstawie oceny przez badacza (por. Loughran, McDonald, 2015; 

Klimczak i in., 2017). Badania zautomatyzowane były prowadzone z zastosowaniem 

słowników słów o pozytywnym i negatywnym ładunku emocjonalnym, na przykład 

takich jak: Harvard Inquirer, WordNet(s), Micro-WNOp, słownik opracowany przez, 

T. Loughrana i B. McDonalda (2011). Stosowano także algorytmy bazujące na słowni-

kach oraz założeniu, że ton jest stały w obszarze słów powiązanych leksykalnie (Valituttii 

in., 2004), metody klastrowania powiązanych słów (Hatzivassiloglou i in., 2009), algo-

rytmy uczące się, na przykład z wykorzystaniem naiwnego klasyfikatora Bayesa. 

Większość badań w obszarze badania tonu powiązana jest z konkretnym językiem. 

Dla języka angielskiego opracowano wiele słowników pozwalających na określenie 

tonu w tekście. W poprzednich badanych pojawiły się wątpliwości dotyczące zastoso-

wania ogólnych słowników tonu do analizy tekstów z zakresu finansów. T. Loughran 

i B. McDonald (2015) oraz A. Bodnaruk i in. (2015) przestrzegali przed zastosowaniem 

słowników opracowanych dla jednych dziedzin nauki w badaniach nad innymi dzie-

dzinami. Przeanalizowali oni przykład zastosowania słownika opracowanego w opro-

gramowaniu Diction dla badań w zakresie rachunkowości i finansów. Słownik ten był 

opracowany głównie na podstawie tekstów politycznych (Hart, Jarvis, 1997). 

T. Loughran i B. McDonald (2015) podają przykład słów kopalnia (mine), lincz 

(lynch), które w słownikach ogólnych mają konotację negatywną, a w przypadku tek-

stów ekonomicznych związane są ze specyfiką działalności gospodarczej (kopalnie) 

lub nazwą jednego z największych amerykańskich banków (Merrill Lynch)1. 

W ujęciu klasycznym narzędzia analizy korpusów służące opracowaniu tonu w ję-

zyku polskim obejmują następujące etapy: 1) ekstrakcję treści, 2) tokenizację (podział 

                                                      
1 W chwili obecnej problem ten stracił na znaczeniu z uwagi na dostępne narzędzia automa-

tycznej identyfikacji i eliminacji nazw własnych z tekstu. 
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na zdania i słowa), 3) analizę morfologiczną (określenie formy bazowej i gramatycznej), 

4) rozpoznanie nazw własnych i wyrażeń temporalnych (i ich wyłączenie z analizy), 

5) ustalenie znaczenia słowa, 6) zasadniczą analizę tekstu, (np. przypisanie ładunku 

emotywnego) (por. Piasecki i in., 2009; Tomanek, 2014).  

W naszym badaniu nawiązujemy do tego nurtu przez próbę opracowania specjali-

stycznego uproszczonego słownika tonu dla języka polskiego na zbiorze opinii biegłych 

rewidentów. Według naszej wiedzy nie istnieją takie słowniki dla języka polskiego 

w zakresie analizy tekstów z rachunkowości i finansów. 

Niniejsze badanie ma na celu zaproponowanie i przetestowanie procedury dotyczą-

cej konstrukcji słownika tonu służącego do zautomatyzowanego rozpoznawania typu 

opinii biegłego rewidenta, opracowanego na podstawie opinii sporządzonych w języku 

polskim. Proponowana procedura analityczna konstrukcji słownika tonu ma co naj-

mniej dwa zastosowywania. Po pierwsze, pozwala na budowę uproszczonego słow-

nika. Po drugie, może być zastosowana do pomiaru trafności już istniejących słowni-

ków. Przez trafność rozumiemy w tym przypadku zgodność ładunku emocjonalnego 

przypisaną w danym słowniku z siłą korelacji częstości występowania danego pojęcia 

w sprawozdaniach biegłych rewidentów (np. pozytywnych opiniach). 

Uproszczenie procedury konstrukcji słowników i samych słowników ma charakter 

wieloaspektowy. Pierwszym uproszczeniem jest zmodyfikowanie rozumienia określeń 

pozytywnego i negatywnego ładunku emocjonalnego jako skorelowanych z opiniami 

pozytywnymi. Drugim uproszczeniem jest pominięcie określonych etapów typowej 

procedury budowania słowników tonu (tokenizacji, lematyzacji). Uproszczenie to 

może wydawać się nieortodoksyjne. Pozwala ono jednak na zmniejszenie kosztów ba-

dania i zastosowanie tej procedury przez podmioty nieposiadające znaczących środków 

na badania (np. inwestorów indywidualnych wykorzystujących techniki handlu algo-

rytmicznego). Trzecim uproszczeniem jest ograniczenie słownika do bardzo specyficz-

nego typu dokumentów źródłowych, jakimi są opinie biegłych rewidentów. 

 

 

1. Przegląd literatury 
 

Badania służące analizie tekstów prowadzone do tej pory były z wykorzystaniem róż-

nych materiałów źródłowych, takich jak: sprawozdania z działalności, listy do akcjo-

nariuszy, prospekty emisyjne, opinie biegłych rewidentów, transkrypcji konferencji 

z analitykami. C. Caserio i in. (2016) wskazują, że analiza tekstów wspomagana narzę-

dziami informatycznymi, w tym analiza tonu pozwala odkryć sygnały i zależności, 

które najprawdopodobniej pozostałyby ukryte, ze względu na skomplikowaną struk-

turę sformułowań zawartych w sprawozdaniach z działalności. 

We wcześniejszych badaniach K.B. Frazier i in. (1984), W. Antweiler i M.Z. Frank 

(2004), F. Li (2008), R. Lehavy i in. (2011), J. Ng i in. (2016) zaobserwowali wpływ 

tonu sprawozdań finansowych na wycenę instrumentów finansowych.  

K. Czerney i in. (2014) wykazali, że język używany w opiniach biegłych rewidentów 

bez zastrzeżeń przedstawia bardziej zniuansowaną informację o jakości sprawozdań. 

Co więcej, autorzy ci zaobserwowali, że specyficzne słownictwo pozwala przewidzieć, 
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które ze sprawozdań będą podlegały przekształceniom w przyszłości, co jest oznaką 

ich niskiej jakości. C. Caserio i in. (2016) przebadali sprawozdania z działalności ame-

rykańskich spółek z sektora finansowego z trzech grup: takich, które zgłosiły wniosek 

o upadłość, a zatem były narażone w dużym stopniu na bankructwo, takich które nie 

złożyły wniosku o bankructwo, ale ze względu na niepokojące wartości wskaźników 

finansowych są na nie narażone oraz takich, których wskaźniki finansowe wskazywały 

na dobrą sytuację finansową. Niezgodnie z ich oczekiwaniami przedsiębiorstwa w złej 

sytuacji częściej używały bardziej pozytywnych określeń niż te znajdujące się w dobrej 

sytuacji finansowej. Zaobserwowali oni również, że negatywne określenia w sprawozdaniu 

z działalności stanowią predyktor pogarszającej się sytuacji finansowej w kolejnych 

okresach. 

Badania prowadzone z zastosowaniem analizy tonu tekstów w obszarze rachunko-

wości i finansów w polskiej literaturze przedmiotu są stosunkowo rzadkie. W badaniu 

D. Fijałkowskiej i in. (2015) badacze przeanalizowali 33 listy do akcjonariuszy, oce-

niając ich w skali: bardzo optymistyczny, optymistyczny, neutralny, pesymistyczny, 

bardzo pesymistyczny oraz przechodzący od optymistycznego do pesymistycznego 

i odwrotnie od pesymistycznego do optymistycznego. Ocena tonu listu do akcjonariu-

szy następowała w wyniku analizy manualnej. Autorzy nie wykazali występowania 

istotnej korelacji między poziomem optymizmu prezentowanym w listach do akcjona-

riuszy a poziomem osiąganych wyników finansowych. Badacze ci zaobserwowali rów-

nież występowanie efektu atrybucji i technik manipulacji wrażeniami (autoprezentacji) 

w listach do akcjonariuszy.  

K. Klimczak i in. (2017) przeprowadzili badanie opinii analityków z zastosowaniem 

słowników tonu. Słowniki te służyły do automatycznego przypisania do jednej z pięciu 

strategii stosowanych przez analityków. Klimczak i in. (2017) przeprowadzili również 

badanie reakcji rynków na różne rekomendacje analityków. Wyniki badania pozwalają 

przewidzieć typ rekomendacji (kupuj, sprzedaj, trzymaj). Rekomendacje sprzedaży po-

wodowały silniejszą reakcję rynku, jeśli zawarto w nich więcej negatywnych określeń. 

Rekomendacje trzymaj miały silniejszą reakcję rynku, jeżeli była w nich stosowana 

strategia subiektywizacji. 

Wyniki badań prezentowanych w literaturze przedmiotu wskazują, że zastosowanie 

analizy tekstu pozwala na dostrzeżenie zmian w: zakresie prowadzonych badań, w ty-

pach stosowanych metod, a także w zależnościach między badanymi zagadnieniami 

oraz sposobie podejścia badaczy do analizowanych zagadnień (Duriau i in., 2007). 

We wcześniejszych badaniach nie stwierdziliśmy prób stworzenia korpusu języko-

wego dla opinii biegłych rewidentów. Biorąc pod uwagę trendy wskazane przez ze-

społy I. Fishera (2016) i C. Lennox (2017), wdrożenie rozszerzonego sprawozdania 

biegłego rewidenta będzie skutkować potrzebą pomiaru, jakości przekazu w starej i no-

wej formule. Pomiar taki można wykonać także z zastosowaniem metod analizy tekstu. 

Z uwagi na binarny charakter sprawozdań biegłych rewidentów zastosowanie klasycz-

nych słowników tonu może prowadzić do błędnych wniosków klasyfikacyjnych. 

W poprzednich badaniach za punkt wyjścia do analizy tonu przyjmowano powszechne 

zaznaczenia emotywne słów. Taka strategia, wszakże w przypadku przekazu formal-

nego i specjalistycznego niekoniecznie musi być adekwatna. Ze względu na fakt, iż 
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sprawozdawczość rewidentów oparta jest na komunikacie merytorycznym albo nega-

tywnym (modyfikacja opinii) albo pozytywnym lub neutralnym (opinia bez zastrzeżeń) 

to w niniejszym badaniu proponujemy zidentyfikować właściwości emocjonalne z za-

stosowanie zmiennej typu opinii do rozdzielenia całość korpusu na słownik pozy-

tywny, neutralny i negatywny. Nie znamy podobnego badania zarówno w literaturze 

polskiej, jak i światowej, co wskazuje na zaistniałą lukę badawczą. W konsekwencji 

nasze badanie polega na zweryfikowaniu hipotezy o następującej treści:  

Typ opinii formułowanej przez biegłego rewidenta jest zmienną dyskryminującą ton 

w korpusie.  

Hipotezę tę weryfikujemy na próbie opinii biegłych rewidentów z lat 2013–2016 

dotyczących spółek notowanych na GPW w Warszawie.  
 

 

2. Metoda badania 
 

Do badania wykorzystano sprawozdania finansowe 465 przedsiębiorstw funkcjonują-

cych na rynku nadzorowanym w Polsce w okresie od 2013 do 2016 roku. Próba została 

wybrana losowo. Uzyskano sprawozdania finansowe oraz dołączone do nich opinie 

biegłego rewidenta. Z 465 wylosowanych pierwotnie sprawozdań w przypadku 103 

brakowało opinii lub nie było możliwe ich przetworzenie za pomocą oprogramowania 

typu optical character recognition (OCR). Ostateczne w badaniu uwzględniono 362 

opinie. Na ich podstawie w formie tekstowej utworzono zmienną binarną opisującą 

opinię pozytywną jako wartość zero oraz pozostałe typy opinii jako wartość jeden. Następ-

nie dokumenty w formie graficznej przekształcono na dokumenty tekstowe z wykorzy-

staniem oprogramowania2. Uzyskane opinie poddano analizie statystycznej tekstu. 

Analizę zrealizowano dwustopniowo. Na pierwszym etapie zestawiono korpus języ-

kowy na podstawie wszystkich opinii. Do analizy przyjęto ograniczenie występowania 

słów3 w korpusie, nie mniej niż 1%. Z uwagi na specyfikę polskiego języka nie wyko-

rzystano żadnej listy restrykcji słów. Na tym etapie uzyskano 1765 słów wraz z liczbą 

wystąpień w danej opinii, suma wystąpień wszystkich słów w całym korpusie wyniosła 

13 232. Następnie na tak uzyskaną listę filtrowano według kryteriów długości i pospo-

litości słów, aby zidentyfikować słownik wyrazów wykluczonych (por. tab. 1). 
 

Tabela 1. Próba badawcza 
 

Pierwotna liczba zidentyfikowanych słów 1765 

Wyłączenie słów krótszych o długości do trzech liter (214) 

Wyłączenie słów pospolitych (zrealizowana przez autorów) (412) 

Słownik słów wykluczonych 626 
 

Źródło: opracowanie własne (dotyczy wszystkich tabel). 

                                                      
2 Zastosowano ABBYY FineReader 12 Professional ze słownikiem języka polskiego. 
3 Przez pojęcie „słowo” rozumiemy także ciąg znaków alfanumerycznych, któremu można przypisać 

znaczenie. 
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Słownik słów wykluczonych zastosowano na drugim etapie do zbudowania osta-

tecznego korpusu. Na drugim etapie powtórzono generowanie korpusu na poziomie 

1% wystąpień, uzyskano 1151 słów. W dalszym kroku zastosowano macierz korela-

cyjną wszystkich zmiennych dotyczących słów ze zmienną opinia. Na podstawie wy-

ników analizy korelacji ustalono podział korpusu na trzy grupy: słowa pozytywne, 

słowa negatywne i słowa neutralne.  

Jako słowa negatywne przyjęto wszystkie te wyrażenia, których współczynnik ko-

relacji był dodatni i przewyższał wartość 0,09. Zidentyfikowano 255 wyrażeń spełnia-

jących powyższe kryteria.  

Jako słowa pozytywne klasyfikowano wszystkie te, które miały ujemną wartość 

współczynnika korelacji. Przy czym należy wskazać, iż w próbie nie zidentyfikowano 

dużych wartości ujemnych korelacji. Na postawie analizy zostało zidentyfikowanych 

335 słów.  

Do słów neutralnych zaliczono wszystkie te, które nie zostały zaklasyfikowane 

jako pozytywne lub negatywne. Podsumowanie podziału korpusu przedstawiono 

w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Podział korpusu 
 

Słowniki Liczba słów 

Słownik negatywny 255 

Słownik neutralny 561 

Słownik pozytywne 335 

Korpus całość 1151 

 

Wyżej wskazana procedura nie obejmuje tokenizacji, bo może ona wprowadzić za-

burzenie do informacji w danych przynajmniej w dwóch wymiarach. Po pierwsze, 

przejście między różnymi ciągami znaków np. „rewidenta” i „rewidentowi”, oraz ich 

agregacja do lematu „rewident”, a następnie poszukiwanie związku z typem opinii, za-

kłada z góry, iż nie ma żadnego znaczenia dyskryminacyjnego ciąg „rewidenta” i ciąg 

„rewident” do podzielenia zbioru – otóż jest to twierdzenie zbyt daleko idące. O ile 

tokenizacja jest jak najbardziej zrozumiała w przypadku braku informacji a priori, 

o tyle w tym, konkretnie analizowanym przypadku, do każdego zbioru ciągów znakowych 

tworzących opinię biegłego rewidenta możemy przypisać jej znaczenie merytoryczne. 

Po drugie, niektóre firmy audytowe w ramach systemu zarządzania jakością wprowa-

dzają wydruk ścieżki dostępu z katalogu serwera samej ścieżce dostępu zapisanej jako 

C:\xxx\124\zi\M, czyli alfanumeryczny ciąg znaków, któremu nie można przypisać 

znaczenia w sensie językowym, ma zaś znaczenie merytoryczne. A mianowicie w in-

nym katalogu przechowywane są np. opinie modyfikowane. Takich znaczników w wy-

druku rzeczywistej opinii może być więcej. Znaczenie takiego ciągu można ustalić 

choćby przez analizę korelacyjną. W tym sensie znaczenie poszczególnego słowa, sy-

nonimu, czy potrzeba tokenizacji jest zbędna w świetle celu. 
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Interwencja badacza w postaci wprowadzenia uznaniowego oczyszczenia tekstu 

źródłowego, następnie wyodrębnienie lematów zmniejsza poziom błędu, ale sam błąd 

analizy jest źródłem informacji. Dlatego w proponowanym podejściu nie postulowano 

tokenizacji. 

 

 

3. Wyniki badania 
 

Na rysunku 1 przedstawiono graficzne podsumowanie korpusu uzyskanego z ana-

lizy opinii biegłych rewidentów w postaci chmury słów. 

 

Rysunek 1. Chmura słów odzwierciedlająca częstość występowania słów  

w korpusie opinii biegłych rewidentów 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Relatywnie najciekawszym wynikiem w naszej analizie jest fakt, iż dla słów neu-

tralnych i pozytywnych nie zidentyfikowano znaczących korelacji z typem opinii bie-

głego rewidenta. Taki wynik, choć sprzeczny z intuicją, uważamy za zasadny. Wynika 

to najprawdopodobniej z faktu, iż pozytywna opinia biegłego rewidenta jest dokumen-

tem silnie zestandaryzowanym, której przykładowa treść jest podana jako wzór wyni-

kający z norm badania. Jej treść w przypadku braku modyfikacji opinii lub braku para-

grafu wyjaśniającego podlega tylko niewielkim zmianom w stosunku do wzorca. Do 

tych zmian należą dane identyfikujące odbiorcę, biegłego rewidenta, firmę audytorską, 

sprawozdania finansowe i, w małym stopniu, podstawę prawną. Wobec powyższego 

można oczekiwać jednostajnego rozkładu (lub podobnego) słów konstytuujących po-

zytywną opinię w całej badanej populacji. W tym sensie wyniki naszych badań są 

spójne z wynikami A. Barnetta i K. Leofflera (1979), którzy wskazywali na źródło róż-

norodności w pozytywnych opiniach biegłych rewidentów wynikające z cech identyfi-

kacyjnych klienta i sprawozdania.  

W tabeli 3 zaprezentowano dziesięć najsilniej skorelowanych (mierzonym współ-

czynnikiem korelacji liniowej Pearsona) negatywnych, pozytywnych i neutralnych 

słów ze zmienną opinia. 

 

Tabela 3. Zestawienie pierwszych słów wyrażeń  

w poszczególnych słownikach 
 

Lp. Negatywne 

Współ- 

czynnik 

korelacji 

Pearsona 

Pozytywne 

Współ- 

czynnik 

korelacji 

Pearsona 

Neturalne 

Współ- 

czynnik 

korelacji 

Pearsona 

1 zwracamy 0,355955 panstwa –0,060446 zmiana 0,000979 

2 zastrzezen 0,341427 sporzqdzon –0,060713 aktualizuj 0,000951 

3 zglaszajac 0,307428 obrotu –0,061022 konsolida-

cyjn 

0,000926 

4 strati 0,299202 wymogow –0,062924 sprawozdań 0,000412 

5 wymienio-

nych 

0,295468 prowadzonego –0,062924 systemi –0,000088 

6 wyzej 0,292430 panstwem –0,069531 zmiani –0,000527 

7 wyjatkiem 0,265996 rynku –0,071994 wykazujaci –0,000544 

8 wartosc 0,258555 krajowego –0,076584 wszelki –0,000800 

9 podjecia 0,257900 rejestru –0,079134 fund –0,000935 

10 kontynuacji 0,256255 wpisana –0,091239 obejmuj –0,000973 
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Poziom emocjonalny komunikatów4 w opinii biegłych rewidentów nie jest syme-

tryczny, a mianowicie skorelowane z opiniami są słowa negatywne, zaś słowa pozy-

tywne nie różnicują znacząco wypowiedzi biegłych rewidentów.  

Słowa, które różnicują wypowiedzi pod względem emocjonalnym nie są wyrazami 

najczęściej występującymi w korpusie. W tabeli 4 przestawiono zestawienie trzydziestu 

najczęściej występujących słów w całej analizie z ich klasyfikacją do poszczególnych 

słowników. 

 

Tabela 4. Pierwszych trzydzieści najczęstszych słów 
 

Lp. Słowo Liczba 
Częst. 

w % 
Typ Słowo Liczba 

Częst. 

w % 
Typ Słowo Liczba 

Częst. 

w % 
Typ 

1 
sprawo- 

zdania 
3204 3,23 N 

infor-

macj 
1336 1,35 O badania 820 0,83 O 

2 
finanso-

wego 
3001 3,03 N kapita 1211 1,22 O 

przepi-

sami 
812 0,82 O 

3 Roku 2636 2,66 N finansow 1206 1,22 O istotnych 765 0,77 O 

4 
sprawo- 

zdani 
2279 2,30 O 

skonsoli-

dowan 
1154 1,17 O 

rachun-

kowości 
740 0,75 O 

5 badani 1625 1,64 O ustawi 1151 1,16 N zgodn 666 0,67 N 

6 

skonsoli-

dowa-

nego 

1585 1,60 N 
finanso-

wej 
1068 1,08 O 

finanso-

wym 
636 0,64 N 

7 
rachun-

kowości 
1526 1,54 O 

sprawo- 

zdaniu 
922 0,93 N podstawi 633 0,64 N 

8 grudnia 1424 1,44 O obrotowi 895 0,90 O 
aspek-

tach 
630 0,64 N 

9 grupi 1413 1,43 N opinii 894 0,90 N zgodni 577 0,58 O 

10 dnia 1393 1,41 O bieg 837 0,84 O 
nadzor-

czej 
573 0,58 O 

 

Objaśnienie: N – negatywne, O – neutralne. 

 

W istocie najczęściej występują słowa negatywne i neutralne. W pierwszych trzy-

dziestu pod względem częstości występowania słów nie ma ani jednego słowa o cha-

rakterze pozytywnym.  

                                                      
4 Jak wspomniano we wstępie, poziom emocjonalny komunikatów jest rozumiany w niniejszym ba-

daniu w sposób nieco odmienny od wcześniejszych badań, np. T. Loughran, B. McDonald (2011), 

C. Caserio i in. (2016). W niniejszym badaniu silny negatywny poziom emocjonalny oznacza dużą czę-

stość słów, które są skorelowane pozytywnie z negatywną opinią biegłego rewidenta. 
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Innym aspektem analizy słowika są formy fleksyjne. Pogrupowana częstotliwość 

słów według grup fleksyjnych, za podstawę grupowania przyjęto temat. W tabeli 5 zo-

stało przedstawionych 30 wyodrębnionych w ten sposób tematów. 

 

Tabela 5. Przykład częstości form fleksyjnych 
 

Lp. Temat 
Częst. 

w % 
Temat 

Częst. 

w % 
Temat 

Częst. 

w % 

1 pojedyńcze 25,5  zgod 1,69  wymaga 0,84  

2 sprawozda 7,0  dnia 1,59  rewident 0,82  

3 finans 6,9  ustaw 1,48  zbadan 0,81  

4 skonsolidow 3,6  opin 1,45  dzie 0,75  

5 roczn 2,7  bieg 1,10  ocen 0,74  

6 rachunkow 2,7  przeprowadz 1,08  spraw 0,73  

7 badan 2,7  przepis 1,05  polity 0,73  

8 kapita 2,1  zasad 0,97  wynik 0,71  

9 informa 2,0  standard 0,89  rzeteln 0,70  

10 grup 1,8  istotn 0,87  nadzor 0,66  

 

Klasyfikacja tonu według tych samych grup fleksyjnych nie jest jednorodna, ziden-

tyfikowaliśmy przypadki różnych klasyfikacji w zależności od końcówki. Dla przy-

kładu grupa tematu „ocen” występuje w trzech odmiennych tonach w zależności od 

końcówki, tak jak zaprezentowano to w tabeli 6. 

 

Tabela 6. Zmienność tematu „ocen” 

 
 Liczba Częst. w % Negat Poz Neutr 

ocenę 242 0, 2443 0 1 0 

oceni 353 0, 3564 1 0 0 

ocenić 13 0, 0131 0 0 1 

 

Zaprezentowana obserwacja wskazuje także na trudność budowania słownika tonu 

dla języka polskiego, a mianowicie łączenie wyrazów bliskoznacznych i tych o takim 

samym temacie może prowadzić do błędnego interpretowania tonu.  

W tabeli 7 przedstawiono pierwszych trzydzieści słów składających się na słownik 

wyłączeń (stoplist). 
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Tabela 7. Wyciąg ze słownika wyłączeń 
 

Lp. Słowo 

1 abi adr ań 

2 abpa adu andrzej 

3 ad adzi anej 

4 ada affili ani 

5 adaj ai ania 

6 adi aj anna 

7 adników al antoniego 

8 adów alność armii 

9 adowego alności art. 

10 adowi ami Artur 

 

Zrealizowane badania polegały w głównej mierze na analizie statystycznej tekstu. 

Tekst służący jako materiał wejściowy do tej analizy został wygenerowany w wielu 

przypadkach przy zastosowaniu oprogramowania do rozpoznawania tekstu z plików 

graficznych. Oprogramowanie takie nie ma możliwości pełnego i bezbłędnego prze-

kształcenia tekstu, z reguły tekst jest przekształcany poprawnie, z prawdopodobień-

stwem bliskim 99%. Zdarzają się jednak wyjątki wynikające z słabej jakości dokumen-

tów pierwotnych (np. pochylenia skanowanych tekstów). Wobec powyższego nasze 

wyniki mogą nie być w 100% trafne. Aby ograniczyć istniejące ryzyko, zdecydowali-

śmy się na wykorzystanie relatywnie dużej próby, niemniej takiego ryzyka nie można 

całkowicie wyeliminować. Mając na uwadze to, że nasze wyniki są zbieżne zarówno 

z doświadczeniem zawodowym, jak i poprzednimi badaniami, potencjalne błędy wy-

nikające z maszynowego rozpoznawania tekstu uważamy za nieistotne dla oceny za-

wartych w artykule wniosków.  

 

 

4. Wnioski z badania i jego ograniczenia 
 

Przeprowadzone badania oraz metoda opracowania słowników mają szereg ograniczeń, 

spośród których najważniejszymi są: format dostępnych opinii biegłych rewidentów, 

niedoskonałość procedur OCR, odmienna od angielskiego struktura języka polskiego. 

Opinie biegłych rewidentów dostępne na stronach spółek notowanych w publicznym 

obrocie na GPW są często w postaci plików PDF starego typu, niepozwalających na 

ich bezbłędne rozpoznanie do plików tekstowych. Procedury OCR częściowo generują 

błędy, co może prowadzić do nieprawidłowego zaklasyfikowania części słów. Stoso-

wanie korelacji liniowej przy relacjach nieliniowych i słabej skali opinii może prowa-

dzić do błędów klasyfikacyjnych, a ich rektyfikacja np. współczynnikiem korelacji 
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rang lub współczynnikiem asocjacji cech niekoniecznie eliminuje owe błędy (por. Wi-

śniewski, 2014). Dodatkowo dopuszczenie do nieliniowości rozkładów częstości słów 

i klasyfikacji opinii ogranicza testowanie samych współczynników korelacji, stąd ana-

liza ma cechę asymptotyczną.  

Jednakże wyniki badania dają postawy do stwierdzenia, iż agregacja słowników 

według rdzenia tematycznego jest niezgodna z analizą tonu służącą do określenia typu 

opinii biegłego rewidenta. W przeciwieństwie do języka angielskiego w języku polskim 

znaczną rolę odgrywają końcówki i w dużej mierze decydują o charakterze emocjonalnym 

wypowiedzi. Metodom słownikowym stawia się również zarzut, iż przyjęty w nich 

sposób analizowania tekstów jest daleki od sposobu analizowania przez człowieka, dla 

którego ważny jest kontekst i układ wypowiedzi. Mimo ograniczeń i niedoskonałości 

uważamy, że udało się nam zrealizować cel badania, którym było opracowanie słow-

ników do analizy tonu raportów biegłych rewidentów i przetestowanie procedury słu-

żącej ich stworzeniu. Na postawie analizy frekwencyjnej i korelacyjnej wyodrębniono 

trzy słowniki: pozytywny, negatywny i neutralny. W dalszych badaniach zamierzamy 

doskonalić zarówno uzyskaną procedurę opracowania słowników, jak i same słowniki. 

Uzyskane wyniki mają znaczenie także w sferze praktycznej, ponieważ otrzymane 

słowniki mogą być wykorzystane do konstruowania automatycznych algorytmów tra-

dingowych. Oprócz zastosowań utylitarnych wyniki mają zastosowanie do polityki 

nadzorczej, wprowadzenie do polskiej przestrzeni prawnej rozszerzonego raportu biegłego 

rewidenta może bowiem skutkować dychotomią przekazu merytorycznego i tonu, do 

pomiaru której można wykorzystać przedstawione słowniki. 

 

 

Podsumowanie 
 

Celem przedstawionego badania było zaproponowanie i przetestowanie uproszczonej 

procedury dotyczącej konstrukcji słownika tonu służącego do zautomatyzowanego roz-

poznawania typu opinii biegłego rewidenta, opracowanego na podstawie opinii sporzą-

dzonych w języku polskim. Badanie pozwoliło na opracowanie słownika (zbioru słów) 

do maszynowego rozpoznawania typu opinii biegłego rewidenta. 

Nasze wyniki wskazują na wpływ tonu na modyfikacje sprawozdania biegłego re-

widenta. Skonstruowane słowniki pozytywnego, negatywnego i neutralnego tonu dla 

polskich opinii biegłych rewidentów dają podstawę do dalszych badań w zakresie ogra-

niczenia luki oczekiwań po wprowadzeniu rozszerzonego sprawozdania biegłego re-

widenta.  

Przedstawione badanie ma charakter koncepcyjny, aczkolwiek jego wyniki mogą 

być zastosowane w różnych sferach, na przykład do automatycznego rozpoznawania 

typu opinii biegłego rewidenta w procedurach handlu algorytmicznego. Uważamy takie 

badanie za istotne z kilku powodów. Po pierwsze, ma ono charakter badania podsta-

wowego, a mianowicie na podstawie wyników tego badania można realizować analizy 
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porównawcze różnic w sprawozdawczości finansowej zarządów oraz sprawozdawczo-

ści biegłych rewidentów. Po drugie, badanie ma także znaczenie utylitarne, ponieważ 

słowniki mogą być wykorzystywane do maszynowego oceniania typu opinii biegłego 

rewidenta i wykorzystywane, na przykład, w konstrukcji algorytmów strategii inwestycyj-

nych. Po trzecie, język polski jest językiem dość odmiennym od języka angielskiego, 

dla którego była opracowana do tej pory większość słowników tonu (por. Piasecki i in., 

2009, s. 17). Z tej przyczyny bezpośrednie zastosowanie wyników prac badawczych 

dotyczących innych języków może prowadzić do egzotycznych i mało racjonalnych 

wyników.  

Uproszczenia zawarte w proponowanej procedurze mogą wydawać się nieortodok-

syjne. Pozwalają one jednak na zmniejszenie kosztów badania i zastosowanie tej pro-

cedury przez podmioty nieposiadające znaczących środków na badania (np. inwesto-

rów indywidualnych wykorzystujących techniki handlu algorytmicznego). Ufamy, że 

przedstawione wyniki zachęcą innych badaczy do podejmowania badań i dyskusji nad 

zastosowaniem słowników tonu w rachunkowości i finansach. 
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