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1. Wstęp

Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie wyników badań 
empirycznych nad różnicami informacji zawartej w sprawozdawczości finan-
sowej giełdowych spółek kapitałowych i odnoszącej się do prezentowanego 
przez nie w ujęciu kwartalnym dochodu całkowitego oraz zysku netto. Te 
dwie kategorie finansowe uznane są zarówno przez zarządzających, jak i in-
westorów za podstawowe mierniki oceny działania przedsiębiorstwa. Nadto, 
w perspektywie szacowania przyszłych korzyści przez interesariuszy, pełnią 
one ważną podstawę odniesienia dla ustalenia wartości odchylenia między 
wartością wewnętrzną a wartością rynkową przedsiębiorstwa i tym samym 
wpływają na wybór określonych strategii finansowych. Same przedsiębiorstwa 
są również zaangażowane w zarządzanie dochodem całkowitym i zyskiem, 
w którym odzwierciedlają się nie tylko cele zarządzających, lecz także zacho-
wania inwestorów na nieefektywnych rynkach kapitałowych. 

Realizacji celu opracowania sprzyjać powinna weryfikacja empiryczna 
podstawowej hipotezy badawczej, stanowiącej, iż kwartalne zmiany wartości 
całkowitych dochodów netto spółek giełdowych wykazują większą zmienność 
aniżeli kwartalne zmiany wartości tradycyjnego wyniku finansowego netto. 
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Stawiając następujące pytanie badawcze: czy różnica ta wynika z różnorodno-
ści i niejednolitości składników zawartych w sprawozdaniach finansowych?, 
mamy możliwość wykazania określonej polityki informacyjnej spółki pu-
blicznej, wzrostu asymetrii informacji czy nieefektywności informacyjnej 
rynku giełdowego, a tym samym pojawienia się znaczącej trudności wyboru 
właściwej podstawy referencyjnej dla podjęcia decyzji przez inwestorów.

2. Charakterystyka wyniku finansowego netto i wyniku  
całościowego w perspektywie corporate governance

Bezdyskusyjność tezy o potrzebie poszukiwania i stosowania adekwatniej-
szych instrumentów zarządzania, umożliwiających koincydencję między cela-
mi interesariuszy przedsiębiorstwa, pozwala wyeksponować wiele problemów 
zarządczych powstających w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na 
rynku kapitałowym. Problemy te nie odnoszą się tylko do podejmowania i reali-
zowania przez kadrę zarządczą przedsiębiorstwa działań zgodnych z interesem 
akcjonariuszy, lecz dotyczą także konieczności kształtowania i integrowania 
świata działalności rzeczowej, finansowej i regulacyjnej przedsiębiorstwa z pre-
dykcją i kontrolą. W świecie działalności przedsiębiorstwa zmienia się i róż-
nicuje zarówno obraz tej działalności, jak i interpretacje tego obrazu, łącznie 
z językiem oraz formami jego opisu. Można zaryzykować tezę, że sytuacja ta 
sprzyja wzrostowi skuteczności i efektywności komunikacji i tym samym może 
być warunkiem pomyślnej realizacji celów nadzoru korporacyjnego. Jednym 
z nich jest kształtowanie strategii przedsiębiorstwa i działań kadry zarządzają-
cej zgodnie z oczekiwaniami szerokiej grupy interesariuszy1. Spełnianie tych 
oczekiwań jest długotrwałym i pełnym niepewności procesem, wymagającym 
zrównoważonego wpływu kapitału rzeczowego, finansowego, intelektualnego 
i reputacyjnego na wartość rynkową przedsiębiorstwa (zob. rys. 1).

1 A. Gajewska-Jedwabny, Relacje inwestorskie i raportowanie wartości, [w:] A. Szablewski, 
K. Tuzimek (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2004, s. 487.
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RYSUNEK 1: Relacje z akcjonariuszami jako składnik wartości rynkowej przedsiębiorstwa

WARTOŚĆ 
RYNKOWA

Kapitał 
fizyczny

 
Kapitał 

intelektualny  
Kapitał reputacyjny  

Wartość marki  Relacje 
z akcjonariuszami 

Kapitał 
finansowy

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst.: D.A. Niedziółka, Relacje inwestorskie, WN PWN, War-
szawa 2008, s. 21.

Reputacja jest wyrażoną przez interesariuszy oceną przedsiębiorstwa, 
w której odzwierciedla się zgodność działania przedsiębiorstwa z ich potrze-
bami i oczekiwaniami. Jest strategicznym zasobem, umożliwiającym kształ-
towanie długoterminowych relacji z interesariuszami i odniesienie sukcesu 
strategicznego, owocującego wzrostem wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Większość zadań nadzoru korporacyjnego można przypisać działaniom 
z zakresu relacji inwestorskich i polityki informacyjnej spółek akcyjnych. Do 
najważniejszych z nich zaliczyć można2: 
a) stworzenie warunków gwarantujących równoprawne traktowanie wszyst-

kich akcjonariuszy, w tym zapewnienie przejrzystości poczynań spółki 
oraz równego dostępu do informacji na ten temat;

b) stworzenie warunków gwarantujących inwestorom odpowiednią przej-
rzystość zasad podejmowania decyzji i ich przełożenia na transparentność 
działalności spółki;

c) budowa dobrych kontaktów między akcjonariuszami a spółką, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na stworzenie wydajnych kanałów przepływu 
informacji.
Można wskazać, iż zakres ujawnianych informacji zależy głównie od sta-

nowiska zarządów spółek giełdowych, które, podejmując określone decyzje 

2 I. Koładkiewicz, Globalizacja a nadzór korporacyjny, [w:] I. Koładkiewicz, W. Kozioł 
(red.), Wyzwania Globalizacji. Odpowiedzi Przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. Wydz. Zarządz. 
UW, Warszawa 2004, s. 169.
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w zakresie polityki informacyjnej, muszą brać pod uwagę nie tylko problemy 
reputacji, lecz także kierować się innymi kryteriami wyboru ujawnień treści, 
form, czasu i miejsca informacji przewidzianych prawem oraz przyjętymi 
strategiami zarządzania, kosztem kapitału oraz wartości przedsiębiorstwa. 
Problemy te odnoszą się m.in. do teorii i praktyki asymetrii informacyjnej. 
S. Brown i S.A. Hillegeistt stwierdzili występowanie negatywnej korelacji 
między jakością ujawnianych informacji a poziomem asymetrii informacyjnej 
i wskazali, że sytuację tę można wiązać z niższym kosztem kapitału i wyższą 
wartością rynkową3 (zob. rys. 2).

RYSUNEK 2: Asymetria informacyjna a wartość rynkowa przedsiębiorstwa

Jakość ujawnianych informacji

Asymetria informacji  

Koszt kapitału  

Wartość rynkowa  

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst.: S. Brown, S.A. Hillegeist, Disclosure quality and information 
asymmetry, Kellogg School of Management, Evanston, IL 2003, s. 1 i n.

Mając na uwadze podstawowe zasady nadzoru korporacyjnego (ang. cor-
porate governance), zogniskowane wokół budowania relacji z akcjonariuszami 
dla wzrostu wartości rynkowej, wskazać można, że spółki nie tylko powinny ko-
rzystać z możliwości wprowadzania nowo wykreowanych i zaakceptowanych 
rozwiązań systemu sprawozdawczości finansowej zgodnych z MSR i MSSF, 
lecz także winny odpowiedzialnie kształtować wizerunek przedsiębiorstwa 
troszczącego się o wysoką efektywność swej działalności. 

Poziomy rozwoju przedsiębiorstwa i, tym samym, rozwoju rynku papierów 
wartościowych oraz rynku kredytów bankowych są wzajemnie uwarunko-
wane i zależą m.in. od jakości przekazywanych informacji przez jednostki 

3 S. Brown, S.A. Hillegeist, Disclosure quality and information asymmetry, Kellogg School 
of Management, Evanston, IL 2003, s. 1 i n.
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gospodarcze. Informacje ujmowane w raportach finansowych stanowią źródło 
wiedzy o działaniu spółki dla różnych grup interesariuszy (akcjonariuszy, kie-
rownictwa, wierzycieli, pracowników, klientów itd.), zgodnie z ich potrzebami 
informacyjnymi, wypełnianymi w głównej mierze dzięki sprawozdawczości 
finansowej4. Głównym celem sprawozdania finansowego – według założeń 
koncepcyjnych – jest bowiem dostarczanie informacji finansowych dotyczą-
cych jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe, użytecznych z punktu 
widzenia aktualnych i potencjalnych inwestorów, kredytodawców i innych 
wierzycieli w procesie podejmowania decyzji dotyczących dalszego finanso-
wania jednostki5. Pewnym zabezpieczeniem poprawności informacyjnej oraz 
relacji inwestorskich w spółkach publicznych jest corporate governance6. 

Skuteczny program informacyjny powinien zawierać m.in.: informacje 
finansowe (w szczególności wyniki finansowe), zdolności kadry zarządzającej 
(głównie wiedzę i doświadczenie menedżerów) oraz analizy planów przedsię-
biorstwa (w tym pozycję strategiczną i strategiczne cele spółki)7.

Uznanie interesu akcjonariuszy za jeden z nadrzędnych, zwraca uwagę na 
niebłahy problem komunikacji z tymi inwestorami na tle potrzeb informacyj-
nych pozostałych interesariuszy. Akcjonariusze, którzy lokują w spółce swoje 
własne kapitały, oczekują pełnej i rzetelnej informacji o sposobie i ekonomicz-
no-społecznym uzasadnieniu zainwestowania środków. Ta grupa interesariuszy 
ponosi największe ryzyko związane z funkcjonowaniem i rozwojem spółki 
i przeto mogą oni odczuwać największe potrzeby otrzymywania informacji 
pełnych, obiektywnych, na czas i w określonej formie8. 

Jednymi z takich informacji są informacje o zysku netto oraz zysku całko-
witym przedsiębiorstwa. Ich waga i znaczenie wynikają z wielu przesłanek. 
Można przyjąć założenie, że trwałą podstawę wzrostu wartości rynkowej 

4 D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Wyd. Wolters Kluwer, 
Kraków 2006, s. 13–17.

5 Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, [w:] Między-
narodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013, SKwP, Warszawa 2014.

6 T. Czerwińska, Relacje inwestorskie w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie, Prace i Materiały Wydz. Zarządz. UG, Inwestycje i Nieruchomości 
2004/1, s. 235.

7 A. Szablewski, Zarządzanie wartością firmy. Istota i kierunki ewolucji, [w:] idem (red.), 
Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków, Poltext, Warszawa 2000, s. 32–33.

8 G. Świderska, W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynaro-
dowych standardów rachunkowości, Difin 2012, rozdz. 2, s. 2.
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przedsiębiorstwa tworzy wysoka efektywność ekonomiczna jego działania9. 
Może być ona mierzona i oceniana tzw. tradycyjnym miernikiem zysku netto 
oraz wynikiem całościowym, wprowadzonym do sprawozdawczości finanso-
wej przedsiębiorstw w Polsce w 2009 roku.

Zysk przedsiębiorstwa jest wielowymiarową i zróżnicowaną kategorią 
o podstawowym znaczeniu dla kontynuacji i rozwoju działalności gospodar-
czej i społecznej przez tę jednostkę organizacyjną. W zależności od przyjętych 
definicji przychodów i kosztów, zysk przedsiębiorstwa jest rozpatrywany m.in. 
w trzech płaszczyznach: księgowej, ekonomicznej i finansowej. O wielowymia-
rowości i zróżnicowanym charakterze zysku przedsiębiorstwa świadczą m.in. 
odmienne kategorie zysku, występujące w jego sprawozdaniu finansowym, 
w systemie prawa podatkowego oraz systemie celów zarządzania przedsię-
biorstwem (zob. rys. 3).

RYSUNEK 3: Główne kategorie zysku przedsiębiorstwa

Zysk 
operacyjny 

Zysk ekonomiczny 
(rezydualny, resztowy, 

ponadnormalny, czysty)

Zysk 
kapitałowy 

Zysk  
na jedną akcję 

Zysk zatrzymany 
(niepodzielony) 

Zysk 
nadzwyczajny 

Zysk  
brutto 

Zysk netto  
(księgowy, bilansowy) 

ZYSK 

Ź r ó d ł o: J. Duraj, A. Sajnóg, Rentowność kapitału własnego giełdowych spółek przemysło-
wych, Wyd. UŁ, Łódź 2011, s. 19.

Według Ustawy o rachunkowości, zysk przedsiębiorstwa traktowany jest 
jako uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 

9 M. Ezzamel, H. Willmott, F. Worthington, Manufacturing shareholder value: the role 
of accounting in organizational transformation, Accounting, Organizations and Society 
2008/33, s. 107–140; P. Gleadle, N. Cornelius, A case study of financialization and EVA®, 
Critical Perspectives of Accounting 2008/19, s. 1219–1238; K. Kraus, J. Lind, The impact 
of the corporate balanced scorecard on corporate control – a research note, Management 
Accounting Research 2010/21, s. 265–277.
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ekonomicznych10. Stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ich uzy-
skania, obliczoną w danym okresie sprawozdawczym, wyrażając tym samym 
wynik finansowy. Podstawową kategorią zysku w sprawozdawczości – opartej 
na Ustawie o rachunkowości – jest księgowy zysk netto, stanowiący finalny 
rezultat działalności przedsiębiorstwa oraz podstawowy wskaźnik określający 
ogólną efektywność jego funkcjonowania11. 

Zaprezentowane w tab. 1 mierniki oceny działania przedsiębiorstwa, oparte 
na wyniku finansowym, różnią się nie tylko sposobem kalkulacji i pojemnością, 
lecz także celem zastosowania tych miar w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

TABELA 1: Podstawowe mierniki oceny działania przedsiębiorstwa oparte na wyniku finan-
sowym

Miara Nazwa miernika Kalkulacja

EBITDA zysk przed potrąceniem odsetek, 
podatków, amortyzacji i inflacji przychody – koszty

EBITA zysk przed potrąceniem odsetek, 
podatków i amortyzacji EBITDA – inflacja

EBIT zysk przed potrąceniem odsetek 
i podatków EBITA – amortyzacja

NOPAT zysk operacyjny netto po opodat-
kowaniu EBIT × (1 – stopa podatkowa)

NOPLAT zysk operacyjny netto pomniejszony 
o skorygowany podatek

EBIT × (1 – stopa podatkowa w wyrażeniu 
pieniężnym)

GOPAT zysk operacyjny brutto 
po opodatkowaniu NOPAT + amortyzacja

EAT zysk netto po opodatkowaniu EBIT + (przychody z odsetek – koszty 
odsetek) × (1 – stopa podatkowa)

RI (EVA) zysk rezydualny (ekonomiczny) NOPAT – średnio ważony koszt kapitału

ER zysk zatrzymany EAT – dywidendy i inne wypłaty z zysku 
na rzecz właścicieli

EPS zysk na jedną akcję EAT / liczba akcji
P/E cena / zysk cena rynkowa akcji / zysk netto

Ź r ó d ł o: oprac. własne.

10 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330), art. 3, ust. 1, 
pkt 30.

11 J. Duraj, A. Sajnóg, Rentowność kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych, 
Wyd. UŁ, Łódź 2011, s. 21.
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Problem kalkulacji i pojemności wyniku finansowego jest kwestią wyma-
gającą zwrócenia większej uwagi na czynniki i sposoby kształtowania wyniku 
finansowego przedsiębiorstwa, zaś zagadnienie celu zastosowania wymienio-
nych i opisywanych finansowych mierników oceny efektywności wiąże się 
przede wszystkim z funkcjami zysku oraz wartością przedsiębiorstwa.

Niektórzy autorzy uznają, że zysk przedsiębiorstwa może być utożsamiany 
ze zmianą wartości kapitału (wzrost wartości kapitału mierzonego na koniec 
i początek okresu sprawozdawczego, po wyłączeniu kwot wniesionych lub 
wycofanych przez właścicieli)12. Podkreślić należy zatem znaczenie tych 
przychodów i kosztów, które – zgodnie z przyjętymi konwencjami rachunko-
wości – wpływają bezpośrednio na kapitał własny. Z powyższymi założeniami 
koreluje koncepcja dochodu całkowitego, zwracająca uwagę nie tylko na wynik 
finansowy (pozycja rachunku zysków i strat), ale również wynik całościowy, 
niekiedy nazywanym globalnym (ang. comprehensive income). 

Wynik całościowy reprezentuje całkowity wzrost (lub spadek) bogactwa 
właścicieli, wyrażając wartość, jaka w danym okresie została przez przedsię-
biorstwo wygenerowana lub utracona13. Zakres wyniku całościowego określany 
jest szerokim pomiarem rezultatów transakcji i zdarzeń, prowadzącym do uzna-
nia wszystkich zmian kapitału własnego, niewynikających z transakcji z wła-
ścicielami (przychody i koszty odnoszone bezpośrednio na kapitał własny)14.

Warto wskazać, że w przypadku stosowania Ustawy o rachunkowości, 
informacje niezbędne do oszacowania wyniku całościowego prezentuje rachu-
nek zysków i strat oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. Można zatem 
powiedzieć, że koncepcja wyniku całościowego stanowi niejako połączenie 
rachunku zysków i strat „wynikowego” z „kapitałowym” (zob. rys. 4). 

Istota sprawozdania z całkowitych dochodów sprowadza się do łącznej 
prezentacji tradycyjnego wyniku finansowego netto oraz wyniku kapitałowego, 
który do końca 2008 roku był prezentowany wyłącznie w kapitale własnym. 
Natomiast od 1 stycznia 2009 r. informacje te ujawniane są w jednym zesta-
wieniu – sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

12 J. Gierusz, Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk 
2005, s. 54–55.

13 M. Marcinkowska, Istota wyniku całościowego i jego ujmowanie w sprawozdawczości 
finansowej, Zesz. Teoret. Rach. 2003/17, s. 91.

14 Eadem, Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007, s. 264.
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RYSUNEK 4: Wynik całościowy przedsiębiorstwa

 Wynik dokonań jednostki za okres sprawozdawczy 

Przychody – Koszty 
--------------------------------------- 
Wynik z rachunku zysków i strat 

Koncepcja wyniku całościowego 

Przychody – Koszty 
--------------------------------------- 

Wynik w kapitale własnym 

Zestawienie wszystkich przychodów/kosztów 
Wynik całościowy 

Ź r ó d ł o: E. Walińska, A. Jurewicz, Ewolucja sprawozdania finansowego w wymiarze mię-
dzynarodowym, [w:] E. Walińska (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady pre-
zentacji i ujawniania informacji, Oficyna Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 28.

Kategoria wyniku całościowego jest związana z całkowitymi dochodami 
przedsiębiorstwa, dlatego też niejednokrotnie wynik całościowy nazywany jest 
całkowitym dochodem przedsiębiorstwa15. Suma całkowitych dochodów, jak 
podaje H. Buk, to zmiana w kapitale własnym w ciągu okresu, która nastąpiła na 
skutek transakcji oraz innych zdarzeń, inna niż zmiany wynikające z transakcji 
dokonywanych z właścicielami występującymi w charakterze udziałowców16. 
Tym samym w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jednostka wykazuje 
wszelkie zmiany zachodzące w kapitale własnym z tytułu transakcji gospo-
darczych, ale poza transakcjami z właścicielami – np. wypłatą dywidendy. Do 
składników tych zaliczane są: 
a) zmiany z przeszacowania składników majątkowych; 
b) zyski i straty aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń;
c) zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego 

jednostki działającej za granicą; 

15 E. Walińska, Zasady wyceny kapitału własnego oraz jego ujawniania, [w:] eadem (red.), 
Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji, Oficyna 
Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 219.

16 H. Buk, Zróżnicowana informacja o dochodach spółki w zależności od stosowanych standar-
dów sprawozdawczości finansowej, [w:] J. Duraj (red.), Instrumenty kształtowania docho-
dowości i rentowności przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 
2013/278, s. 9.
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d) zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży; 

e) efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpiecza-
jącym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych. Stanowią one 
pozycje „innych całkowitych dochodów”17.
Wynik całościowy wydaje się bardziej adekwatną miarą stosowaną w ocenie 

działania przedsiębiorstwa i tym samym corporate governance, gdyż zawiera 
w sobie wszelkie zmiany cen aktywów na przestrzeni badanego okresu, pomi-
jane w zysku netto. Uwzględnienie wyniku całościowego tworzy możliwość 
pełniejszej oceny efektywności spółki i ustalenie łącznej rentowności zaanga-
żowanego kapitału przedsiębiorstwa, która wyraża się całkowitym wzrostem 
(lub spadkiem) dochodów dla właścicieli. 

Ocena przedsiębiorstwa oparta na wyniku całościowym budzi jednakże 
wiele kontrowersji i jest rzadko stosowaną w praktyce funkcjonowania spółek 
giełdowych.

3. Z badań porównawczych zmienności wyniku finansowego netto  
oraz wyniku całościowego przedsiębiorstwa

Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa wyniku 
całkowitego uznać należy za ważny etap rozwoju rachunkowości i analizy 
ekonomicznej przedsiębiorstwa. Zwolennicy tej koncepcji twierdzą, że jest 
on lepszym miernikiem osiągnięć przedsiębiorstwa, głównie ze względu na 
to, iż obejmuje wszystkie źródła kreowania wartości i zmusza menedżerów do 
rozważania czynników zewnętrznych wpływających na efektywność przed-
siębiorstwa, a nie tylko czynników wewnętrznych. Przeciwnicy natomiast są 
zdania, iż całkowity dochód zawiera pewną ilość przejściowych komponentów, 
wprowadza zamieszanie i niepewność, zmniejsza możliwość przewidywania 
wyników długoterminowych oraz hamuje podejmowanie decyzji18. Potencjalny 
inwestor używa zatem nadal zysku netto dla celów informacyjnych, wyceny 

17 Ibidem, s. 10.
18 L.L. Rees, P.B. Shane, Academic Research and Standard-Setting: The Case of Other Com-

prehensive Income, Accounting Horizons 2012/26/4, cyt. za: B. Bek-Gaik, Sprawozdanie 
z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego – wybrane aspekty 
teoretyczne i praktyczne, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników 
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i przewidywania. Za przyczynę takiego stanu rzeczy można uznać również fakt, 
że komponenty całkowitych dochodów są przejściowe oraz zmienne (wynik 
całościowy jest bardziej zmienny niż wynik finansowy)19.

Porównawcza ocena kategorii wyniku całkowitego oraz zysku netto prze-
prowadzona na grupie spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie, 
wchodzących w skład indeksu WIG-20, dotyczy dwudziestu kwartałów pię-
cioletniego okresu badawczego, obejmującego lata 2009–201320. 

Wyniki badań zaprezentowane w tab. 2 wskazują, iż poza pierwszym 
kwartałem 2009 roku analizowane spółki generowały zysk netto i osiągały 
one dodatnie średnie wartości wyników całościowych. Wyniki te wskazują 
jednakże na występowanie znacznych dysproporcji pomiędzy wartościami 
zysku netto a dochodami całkowitymi badanych spółek (zob. wykr. 1). 

TABELA 2: Średnie kwartalne wartości21 wyników finansowych oraz wyników całościowych 
spółek z indeksu WIG-20 w latach 2009–2013 (w mln zł)

Wyszczególnienie Wynik finansowy 
netto

Inne całkowite 
dochody netto

Dochód całkowity 
netto

1Q2009 –19,3 –43,6 –62,9
2Q2009 585,4 19,2 604,7
3Q2009 307,7 13,9 321,6
4Q2009 261,0 19,0 280,0
1Q2010 261,1 28,3 289,3
2Q2010 337,9 9,8 347,7
3Q2010 469,2 6,7 475,9
4Q2010 311,4 –5,5 305,9
1Q2011 402,3 25,1 427,4
2Q2011 718,9 15,7 734,6
3Q2011 361,7 –12,8 348,8
4Q2011 561,8 –27,9 533,9

przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji, Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., Finanse, Rynki 
Finansowe, Ubezpieczenia 2013/59, s. 31.

19 B. Bek-Gaik, Sprawozdanie..., s. 31.
20 Okresowe raporty zostały zaczerpnięte z bazy Emerging Markets Information Service 

(EMIS). Analiza badanych spółek wykazała, iż trzy podmioty (GLOBE TRADE CENTRE 
SA, PZU SA oraz KERNEL HOLDING SA) nie sporządzały sprawozdań wedle MSR, tym 
samym nie wyodrębniały dochodów całkowitych. Finalnie, szczegółowej ocenie poddano 
17 jednostek.

21 Średnia wyrażona za pomocą średniej arytmetycznej badanych spółek.
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Wyszczególnienie Wynik finansowy 
netto

Inne całkowite 
dochody netto

Dochód całkowity 
netto

1Q2012 390,8 –5,1 385,7
2Q2012 458,9 –11,2 447,7
3Q2012 357,8 6,7 364,5
4Q2012 308,4 45,7 354,1
1Q2013 311,5 –38,0 273,5
2Q2013 466,4 –51,2 415,1
3Q2013 288,3 15,2 303,5

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. okresowych raportów spółek zaczerpniętych z bazy Emerging 
Markets Information Service (EMIS).

WYKRES 1: Dysproporcje między średnimi wartościami wyników całościowych oraz wyników 
finansowych spółek z indeksu WIG-20 za lata 2009–2013 (w mln zł)
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Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. okresowych raportów spółek zaczerpniętych z bazy Emerging 
Markets Information Service (EMIS).

Pomijając jedną spółkę (EUROCASH SA), w sprawozdaniach finansowych 
pozostałych przedsiębiorstw pojawiły się pozycje „innych całkowitych docho-
dów netto”, które zdywersyfikowały wartości zysku i całkowitych dochodów 
netto. Obserwacja owych różnic wskazuje przede wszystkim na zróżnicowane 
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efekty pozytywnych i negatywnych skutków zmian następujących składników 
innych całkowitych dochodów: 
a) zyski i straty z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do 

sprzedaży;
b) zyski i straty z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy 

pieniężne;
c) zyski i straty aktuarialne z tytułu wyceny rezerw na świadczenia pracow-

nicze;
d) różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych;
e) podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów.

Jak wynika z tab. 3, największe znaczenie odgrywały w analizowanych 
jednostkach dwie pierwsze z wymienionych kategorii innych całkowitych 
dochodów, tzn. wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz 
wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne. 

Warto w tym miejscu wyjaśnić, iż badane spółki stosowały różne i niepre-
cyzyjne określenia dla składników innych całkowitych dochodów netto oraz 
odmiennie prezentowały ich wartości w kontekście ujęcia podatku dochodo-
wego (ujęcie brutto lub netto). W efekcie pojawia się potrzeba bardzo ostrożnej 
oceny i wnioskowania na podstawie tego rodzaju informacji.

TABELA 3: Średnie wartości wybranych kategorii innych całkowitych dochodów spółek z in-
deksu WIG-20 w latach 2009–2013 (w mln zł)

Spółki akcyjne WAF WIZ WRŚP RK PWNiP

ASSECO POLAND –0,04 – – – –0,1

BANK HANDLOWY 3965,7 – 5712,0 – –

BZWBK 4531,5 2770,2 – – –

EUROCASH – – – – –

JSW – – –51,4 – –

KGHM 4,4 –5,8 –25,8 – –

LOTOS – –6836,4 – –

LW BOGDANKA – –464,5 –3735,3 – –

MBANK 25863,3 – – 151,4 –

PEKAO 9731,9 –7054,4 – –94,7 –



338 Artur SAJNÓG

Spółki akcyjne WAF WIZ WRŚP RK PWNiP

PGE 87,8 – 2236,5 – –

PGNIG 6,9 –1,2 –1,3 –0,5 –

PKN ORLEN – 6105,6 – – –

PKO BP 6888,8 –18198,4 – – –

SYNTHOS 19,5 – – –4,6 –

TAURON – –18235,4 3,1 – –

TP – 0,8 –6,0 – –

Objaśnienia: WAF – wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży; WIZ – wycena 
instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne; WRŚP – wycena rezerw na świadcze-
nia pracownicze; RK – różnice kursowe; PWNiP – przeszacowanie wartości niematerialnych 
i  rawnych.

Źródło: oprac. własne na podst. okresowych raportów spółek zaczerpniętych z bazy Emerging 
Markets Information Service (EMIS).

Niemniej jednak, można uznać, iż ujemne różnice między wynikiem ca-
łościowym a wynikiem finansowym analizowanych jednostek mogą stanowić 
rezultat określonej polityki informacyjnej przedsiębiorstw, nakierowanej na 
przedstawianie nad wyraz pozytywnej sytuacji finansowej spółki w oczach 
inwestorów, oceniających ją w oparciu o wynik finansowy netto. Przeciwnie, 
znaczne dodatnie odchylenia świadczyć mogą o zaniżaniu rzeczywistych 
wyników przedsiębiorstwa, bazujących na tradycyjnym zysku.

TABELA 4: Podstawowe statystyki wyniku finansowego netto oraz wyniku całościowego netto 
badanych spółek za lata 2009–2013 (w mln zł)

Spółki  
akcyjne Miernik Średnia Mediana Minimum Maksi-

mum
Odchylenie 

standardowe
ASSECO 
POLAND

WFN 84,9 86,9 30,7 148,5 31,4
DCN 84,7 86,3 30,9 147,1 31,1

BANK  
HANDLOWY

WFN 199,7 204,4 54,7 340,0 74,3
DCN 204,4 192,7 22,6 436,2 107,4

BZWBK WFN 303,8 296,9 170,8 502,3 91,0
DCN 313,4 284,1 154,2 532,2 110,3

EUROCASH WFN 21,4 18,0 –17,9 124,4 30,3
DCN 21,4 18,0 –17,9 124,4 30,3
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Spółki  
akcyjne Miernik Średnia Mediana Minimum Maksi-

mum
Odchylenie 

standardowe

JSW WFN 277,8 266,0 –100,1 1062,8 367,0
DCN 262,7 266,0 –270,2 1082,3 393,0

KGHM WFN 1346,6 1059,0 382,2 3846,0 925,2
DCN 1336,4 989,5 302,4 3598,0 967,0

LOTOS WFN 117,1 87,0 –620,9 886,1 412,7
DCN 113,9 125,8 –971,6 886,1 529,9

LW BOG-
DANKA

WFN 60,4 53,9 12,9 132,1 32,8
DCN 59,8 53,9 12,9 132,1 32,4

MBANK WFN 190,7 234,5 –42,9 352,1 118,7
DCN 216,7 221,5 2,7 502,6 130,0

PEKAO WFN 679,8 687,0 569,6 791,0 68,3
DCN 681,8 667,8 386,1 1012,6 155,0

PGE WFN 686,4 241,1 76,4 2450,8 834,9
DCN 686,8 241,1 77,2 2451,1 835,0

PGNIG WFN 423,6 428,2 –676,1 1797,0 484,7
DCN 424,2 442,7 –658,4 1792,0 503,7

PKN ORLEN WFN 431,4 573,0 –1599,3 1622,9 842,5
DCN 437,3 601,4 –1666,3 1748,2 947,9

PKO BP WFN 818,1 841,7 563,1 1056,9 158,8
DCN 807,7 754,1 468,1 1230,7 207,2

SYNTHOS WFN 71,7 3,0 –70,0 763,1 201,8
DCN 71,7 3,2 –63,5 764,4 201,9

TAURON WFN 289,3 13,8 –52,8 1514,7 542,9
DCN 279,6 13,8 –109,7 1484,2 549,8

TP WFN 457,6 132,0 –974,0 2966,0 903,6
DCN 454,8 139,0 –994,0 2972,0 910,7

O b j a ś n i e n i a: WFN – wynik finansowy netto; DCN – dochody całkowite netto.

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. okresowych raportów spółek zaczerpniętych z bazy Emerging 
Markets Information Service (EMIS) z wykorzystaniem pakietu Statistica 10. 

Analiza uzyskanych w toku badań wyników pozwala zaobserwować, 
iż omawiane tu spółki giełdowe cechowały się znacznym zróżnicowaniem 
w kształtowaniu zysku netto i zysku całkowitego, o czym świadczą podstawo-
we ich statystyki, wyrażone m.in. w postaci średniej arytmetycznej, mediany, 
wartości minimalnych oraz maksymalnych czy też odchyleń standardowych 
(zob. tab. 4). Największe zróżnicowanie tych obydwu kategorii ekonomicznych 
odnotowano w spółkach KGHM SA oraz TP SA.
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WYKRES 2: Dysproporcje między odchyleniami od średniej wyników całościowych oraz wy-
ników finansowych spółek z indeksu WIG-20 za lata 2009–2013 (w mln zł)
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Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. okresowych raportów spółek zaczerpniętych z bazy Emerging 
Markets Information Service (EMIS) z wykorzystaniem pakietu Statistica 10.

Porównując z kolei zmienność wyniku finansowego netto oraz wyniku 
całościowego analizowanych jednostek, wskazać należy na pewną prawidło-
wość, wyrażającą się w tym, iż – poza dwoma spółkami (ASSECO POLAND 
SA oraz LW BOGDANKA SA) – dochody całkowite cechowały się większym 
zróżnicowaniem aniżeli zysk netto. Świadczą o tym dodatnie różnice pomiędzy 
odchyleniami standardowymi ocenianych mierników (zob. wykr. 2).

Występowanie znacznych dysproporcji pomiędzy oboma wynikami, 
w połączeniu z niejednolitą formą i strukturą prezentacji sprawozdania z cał-
kowitych dochodów, wpływa na wzrost trudności w dokonywaniu porównań 
między spółkami. Wskutek tego oraz różnych i nieprecyzyjnych określeń 
składników innych całkowitych dochodów, inwestor nie jest w stanie w spo-
sób jasny i precyzyjny ocenić dokonań spółki giełdowej, co może implikować 
wzrost ryzyka działalności gospodarczej i ryzyka informacji płynących ze 
sprawozdań finansowych. 
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4. Zakończenie

W sprawozdawczości przedsiębiorstwa ustalony wynik finansowy wy-
raża swego rodzaju efekt prowadzonej działalności rzeczowej, finansowej 
i regulacyjnej. Implementacja wyniku całościowego do sprawozdawczości 
finansowej przedsiębiorstwa zmierzała do wzrostu użyteczności i przejrzystości 
prezentowanych informacji o dokonaniach jednostki. Wynik całkowity, pełniej 
przedstawiając zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków w przy-
szłości, przez odzwierciedlenie w nim wszystkich źródeł tworzenia, jest mniej 
podatny na manipulacje. Nadto, może ograniczać negatywne skutki związane 
ze zjawiskiem aktywnego kształtowania zysków przez zarząd jednostki22 i przez 
to wzmacniać skuteczność i efektywność corporate governance.

Przeprowadzone badania wskazują, że całkowity dochód spółek z indeksu 
WIG-20 jest bardziej zmienny z okresu na okres aniżeli tradycyjny zysk netto, 
co potwierdza słuszność stawianej hipotezy badawczej. Świadczą o tym róż-
nice wartości obliczonych podstawowych ich statystyk, wyrażonych m.in. 
w postaci odchyleń standardowych od średniej arytmetycznej. Na ową sytuację 
miały wpływ komponenty innych całkowitych dochodów, w szczególności: zyski 
i straty z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 
zyski i straty z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy 
pieniężne czy różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych. 
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Artur SAJNÓG

COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPREHENSIVE INCOME AND NET PROFIT 
 IN THE CORPORATE GOVERNANCE PERSPECTIVE

( S u m m a r y )

The financial statements of the joint stock company should be characterized by relevance, 
defined as the factor which may influence on the investment decisions. In this context, the fi-
nancial results of companies play a vital role in the investor relations and specific information 
policy connected with corporate governance. The main purpose of this paper is the comparative 
analysis of net profit and comprehensive income, which was introduced to financial reporting in 
Poland in 2009. The review of the hypothesis on existence of greater variability comprehensive 
income in contrast to the traditional net profit, has been conducted on the basis of the analyzing 
joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange and included in WIG-20 Index. 
The empirical analysis were preceded by a theoretical discussion on the comprehensive income 
and net profit in corporate governance perspective.
Keywords: comprehensive income, net profit, corporate governance, companies included in 
WIG-20 Index.
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