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Raportowanie wartoci  komunikowanie wyników finansowych
czy kszta³towanie relacji z inwestorami?
Value reporting  providing information or building relationships with shareholders?

)>IJH=?J: Zaprezentowany artyku³ odnosi siê do informacji przekazywanych przez spó³ki na
rynek kapita³owy. Jest to istotne dla inwestorów, gdy¿ na podstawie uzyskanych informacji podejmuj¹ oni decyzje inwestycyjne. Jest te¿ wa¿ne dla przedsiêbiorstwa, poniewa¿ reakcja inwestorów
stanowi dla zarz¹dzaj¹cych ocenê ich dzia³ania. Jak pokazuj¹ bowiem dotychczasowe dowiadczenia, stosowane formu³y przekazywania danych nie spe³niaj¹ oczekiwañ inwestorów. Proces zmian
sprawozdawczoci firmy prowadzi do uwzglêdniania danych finansowych i niefinansowych. Spó³ki zaczê³y dostarczaæ coraz wiêcej informacji na temat swojej sytuacji i otoczenia. Takie zachowanie ma na celu zbudowanie i umocnienie wizerunku firmy jako wiarygodnego partnera.
W niniejszym artykule podjêto próbê odpowiedzi na sformu³owane w tytule pytanie. Poszukiwanie odpowiedzi oparte zosta³o na rozwa¿aniach teoretycznych oraz wynikach badañ przytaczanych przez ró¿nych autorów podejmuj¹cych wspomnian¹ tematykê.
WSTÊP
Introduction

Od pocz¹tku lat 90. coraz czêciej wykorzystywanym kryterium decyzyjnym przy kszta³towaniu strategii rozwoju przedsiêbiorstw jest wartoæ dla akcjonariuszy. Uwa¿a siê coraz powszechniej, ¿e celem nadrzêdnym funkcjonowania
przedsiêbiorstw w gospodarce rynkowej winna byæ maksymalizacja maj¹tku w³aciciela. Konieczne staje siê przyjêcie perspektywy inwestora w procesie zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Wynika to z faktu, ¿e ka¿dy inwestor stoi przed sze-
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rokim spektrum mo¿liwoci inwestycyjnych. Inwestor wybierze tak¹ lokatê kapita³u, która przy podobnym poziomie ryzyka zapewni osi¹gniêcie najwy¿szej
mo¿liwej stopy zwrotu. Natomiast w przypadku braku osi¹gniêcia po¿¹danej
stopy zwrotu inwestor mo¿e zdecydowaæ siê na wycofanie rodków z danego
przedsiêwziêcia. W efekcie przedsiêbiorstwo mo¿e mieæ problemy z pozyskaniem kapita³u.
Oczekiwania inwestorów powoduj¹, ¿e przedsiêbiorstwa winny ukierunkowywaæ sw¹ dzia³alnoæ na realizowanie projektów zapewniaj¹cych wysok¹ stopê
zwrotu równie¿ dla przedsiêbiorstw. Osi¹ganie przez przedsiêbiorstwo wysokiej
stopy zwrotu jest zwi¹zane z generowaniem rodków, które mog¹ byæ przeznaczone dla w³acicieli i pozwol¹ zwiêkszaæ ich maj¹tek. Wp³ywy zwi¹zane z realizacj¹ przez przedsiêbiorstwo wysoce rentownych projektów winny pozwoliæ pokryæ poniesione wydatki operacyjne, koszt pozyskanych kapita³ów oraz nak³ady
inwestycyjne.
Proces tworzenia wartoci rozpoczyna siê na rynku kapita³owym, który dostarcza kapita³ów w celu efektywnego ich zagospodarowania. W procesie wykorzystania kapita³u nastêpuje tworzenie konkurencyjnych produktów. W efekcie
tych dzia³añ przedsiêbiorstwo winno generowaæ zyski, które mo¿e przekazaæ
inwestorom, co wp³ywa na osi¹gan¹ stopê zwrotu przez inwestorów na rynku
kapita³owym. Osi¹ganie przez inwestorów oczekiwanej przez nich stopy zwrotu
pozwala zatrzymaæ lub nawet przyci¹gn¹æ nowy kapita³. Wszystkie te dzia³ania
sk³adaj¹ siê na cykl tworzenia i realizacji wartoci.1
POTRZEBA INFORMOWANIA O WARTOCI DLA AKCJONARIUSZY
Necessity of informing about shareholders value

W ramach procesu tworzenia i realizacji wartoci istotne jest utrzymanie
wartoci.2 Utrzymanie wartoci to zapewnienie uzyskiwania przez spó³kê zwrotu
z zaanga¿owanego kapita³u na poziomie wy¿szym ni¿ przeciêtny koszt zaanga¿owanych kapita³ów ca³kowitych w d³ugim okresie.3 Utrzymanie wartoci oznacza
potrzebê koncentrowania siê na umacnianiu swych g³ównych kompetencji w za1
M. S i u d a k, Zarz¹dzanie wartoci¹ przedsiêbiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 55.
2
Por. M. S z y m u r a - T y c, Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiêbiorstw 2003, nr 1; A. B l a c k, P. W r i g h t, J. B a c h m a n, J. D a v i e s, W poszukiwaniu wartoci dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000,
s. 85 oraz A. S z a b l e w s k i, Maksymalizacja wartoci a spo³eczna odpowiedzialnoæ przedsiêbiorstwa, [w:] Wycena i zarz¹dzanie wartoci¹ firmy, pod red A. Szablewskiego, R. Tuzimek,
Poltext, Warszawa 2004, s. 34.
3
A. B l a c k, P. W r i g h t, J. B a c h m a n, J. D a v i e s, op. cit., s. 86.
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kresie wytwarzania dóbr i us³ug, w których firma ma lub mo¿e mieæ trwa³¹
przewagê konkurencyjn¹ w stosunku do konkurentów.4
Utrzymanie wartoci to zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem zwi¹zane z procesami zarz¹dzania przez wartoæ Value Based Management (VBM). VBM koncentruje siê na wykorzystaniu potrzeby tworzenia wartoci przedsiêbiorstwa w podejmowaniu decyzji strategicznych i operacyjnych. VBM jest podejciem do zarz¹dzania, w którym cele, procesy zarz¹dzania i dzia³ania operacyjne s¹ podporz¹dkowane takiemu wykorzystywaniu zasobów, by by³o mo¿liwe tworzenie
wartoci.
Value Based Management jest integracyjnym procesem zarz¹dzania zaprojektowanym tak, by usprawniæ proces podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji przez koncentracjê na kluczowych czynnikach kszta³tuj¹cych wartoæ firmy. Metodologia mierzenia wartoci nie wydaje siê spraw¹ najwa¿niejsz¹.5 Priorytetem jest okrelenie, dlaczego i jak zmieniaæ filozofiê dzia³ania przedsiêbiorstw, by zapewniæ tworzenie wartoci.6
VBM jest podejciem do zarz¹dzania, w którym procesy zarz¹dzania podporz¹dkowane s¹ tworzeniu wartoci podmiotu. By mo¿na by³o mówiæ o skutecznym wdro¿eniu VBM, wymagane jest7:
1. Przyjêcie sposobu mylenia ukierunkowanego na tworzenie wartoci i przyjêcia zasad tworzenia wartoci dla akcjonariuszy.
2. Opracowanie i wdro¿enie strategii pozwalaj¹cej na tworzenie wartoci.
3. Znalezienie czynników wp³ywaj¹cych na wartoæ i ich wykorzystanie
w dzia³aniach operacyjnych.
4. Konstruowanie planów dzia³añ i sporz¹dzanie bud¿etu.
5. Oparcie systemów wynagradzania i motywacji na wytworzonej wartoci.
6. Pomiar wartoci oraz komunikacji wartoci wewn¹trz firmy i na zewn¹trz.
Zaprezentowany powy¿ej cykl zarz¹dzania wartoci¹ dla akcjonariuszy obejmuje etapy dzia³añ, z których ka¿dy determinuje dzia³ania nastêpnego etapu.
Dziêki temu mo¿liwe jest wykorzystanie efektów synergii wspó³dzia³ania elementów tworz¹cych system VBM. I tak zdefiniowana strategia w ramach planowania strategicznego wymusza dokonanie przegl¹du zasobów. Dokonany przegl¹d pozwoli okreliæ czynniki pozytywnie zwi¹zane z wartoci¹ podmiotu. Wykorzystanie tych czynników w bie¿¹cej dzia³alnoci podmiotu bêdzie mia³o bezporedni wp³yw na efekty dzia³ania. Wyniki dzia³alnoci bêd¹ podstaw¹ oceny,
Oraz wychodzeniu z produkcji tych wyrobów, w których takiej przewagi nie posiada i nie
potrafi jej pozyskaæ. Por. A. S z a b l e w s k i, op. cit., s. 34.
5
Szerzej na temat Value Based Management w: T. C o p e l a n d, T. K o l l e r, J. M u r r i n,
Wycena: mierzenie i kszta³towanie wartoci firm, WIGPress, Warszawa 1997, s. 89.
6
Por W. C w y n a r, A. C w y n ar, Ekonomiczna wartoæ dodana jako element zarz¹dzania
przez wartoæ, Controlling i Rachunkowoæ Zarz¹dcza 2000, nr 3.
7
A. R a p p a p o r t, Wartoæ dla akcjonariuszy, WIG-Press, Warszawa 1999, s. 180.
4
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wynagradzania oraz motywowania pracowników. Informacja o uzyskanych wynikach winna byæ udostêpniona przede wszystkim w³acicielom. Na podstawie
tych informacji podejmowane s¹ okrelone dzia³ania w przedsiêbiorstwie i wobec podmiotu. Dzia³ania te winny mieæ wp³yw na definiowanie i realizowanie
strategii przedsiêbiorstwa w okresach przysz³ych.
Jak z powy¿szego wynika, komunikowanie wyników jest istotne, zarówno
z punktu widzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez w³acicieli, jak
i decyzji podejmowanych przez zarz¹d w procesie zarz¹dzania podmiotem. St¹d
te¿ mo¿na mówiæ o istnieniu systemu komunikacji wewnêtrznej i zewnêtrznej.8
Ze wzglêdu na ograniczon¹ objêtoæ niniejszego opracowania, dalsze rozwa¿ania
skoncentrowano na systemie komunikacji zewnêtrznej.
Informowanie o sytuacji podmiotu gospodarczego jest istotne dla inwestorów, gdy¿ na podstawie uzyskanych informacji podejmuj¹ oni decyzje inwestycyjne. Jest te¿ wa¿ne dla przedsiêbiorstwa, poniewa¿ reakcja inwestorów stanowi dla zarz¹dzaj¹cych ocenê ich dzia³ania.
NIEDOSKONA£OCI SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
Imperfections of financial statements

G³ównym ród³em informacji wykorzystywanym przez inwestorów jest rachunkowoæ, w tym przede wszystkim sprawozdania finansowe. Sprawozdanie
finansowe obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przep³ywów pieniê¿nych, sprawozdanie ze zmian
w kapitale w³asnym, dodatkowe informacje i objanienia. Sprawozdanie finansowe przygotowywane jest w oparciu o zasady rachunkowoci i przyjêt¹ politykê
bilansow¹ na podstawie szczegó³owych regulacji wynikaj¹cych z ustawy o rachunkowoci.9
W przypadku spó³ek publicznie notowanych ród³em informacji s¹ sprawozdania finansowe przygotowywane wed³ug zasad okrelonych Miêdzynarodowymi Standardami Rachunkowoci i Sprawozdañ Finansowych w postaci raportów
okresowych w ujêciu kwartalnym, pó³rocznym oraz rocznym.10

Szerzej na ten temat M. M i c h a l s k i, Zarz¹dzanie przez wartoæ, WIG-Press, Warszawa
2001, s. 168.
9
Ustawa z 24.09.1994 r. o rachunkowoci (tekst jednolity z 2002 DzU nr 76 poz 694 z pón.
zm.).
10
Szczegó³owe informacje na temat wymogów dotycz¹cych raportów okresowych zawarte s¹
w: Rozdziale 4 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (DzU nr 209,
poz. 1744).
8
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Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e okrelone przepisami prawa terminy przekazywania
informacji wskazuj¹ na istotne opónienia czasowe. Emitenci s¹ zobowi¹zani
publikowaæ raporty kwartalne nie póniej ni¿ 35 dni od dnia zakoñczenia kwarta³u, pó³roczne nie póniej ni¿ 3 miesi¹ce od zakoñczenia pó³rocza, natomiast
raporty roczne nie póniej ni¿ 15 dni przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy11, które musi siê odbyæ nie póniej ni¿ 6 miesiêcy po zakoñczeniu roku.
Powstaje wiêc du¿a rozbie¿noæ pomiêdzy czasowymi ramami tradycyjnego systemu pomiaru i oceny a perspektyw¹ czasu potrzebn¹ do uzyskania znacz¹cego
wp³ywu na wyniki organizacji.12 System informowania wykorzystuj¹cy wy³¹cznie sprawozdania finansowe spe³nia wiêc, w g³ównej mierze, rolê kontroln¹.
Tradycyjny system pomiaru i oceny dokonañ zosta³ stworzony w pocz¹tkach
XX wieku, kiedy otoczenie dzia³alnoci gospodarczej charakteryzowa³o siê stabilnymi technologiami i produktami o wieloletnich cyklach ¿ycia.13 Tradycyjne
metody sprawozdawczoci finansowej przedsiêbiorstw mierz¹ wiêc g³ównie te
elementy maj¹tku, które liczy³y siê w epoce przemys³owej. Dodatkowo, przedstawiane w sprawozdaniach finansowych dane wyceniane s¹ w ujêciu kosztu
historycznego.
Rosn¹ce znaczenie czynników pozafinansowych i niematerialnych powoduje, ¿e sprawozdania finansowe przesta³y byæ wystarczaj¹cym ród³em informacji. Wskazuje siê, ¿e mierniki niefinansowe, monitoruj¹ce efektywnoæ realizacji
strategii oraz prowadzenia kluczowych procesów wewnêtrznych, maj¹ wp³yw na
ok. 35% decyzji inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej.14 Oznacza to, ¿e obecnie czynniki determinuj¹ce wartoæ przedsiêbiorstwa
wykraczaj¹ poza materialne elementy. O zmniejszeniu siê roli informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych wskazuje te¿ relacja wartoci ksiêgowej do
wartoci rynkowej. W roku 1982 w wartoci rynkowej przedsiêbiorstw produkcyjnych ich wartoæ ksiêgowa stanowi³a 62%, a dziesiêæ lat póniej ju¿ tylko
38%.15
Art. 98 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (DzU nr 209, poz.
1744).
12
Por. P. D ¿ u r a k, E. R. S t a n o c h, Czy mamy do czynienia z rewolucj¹ systemu pomiaru i oceny dokonañ przedsiêbiorstwa?, Controlling i Rachunkowoæ Zarz¹dcza 2001, nr 1.
13
Ibidem.
14
G. K.  w i d e r s k a, Wyzwania dla audytorów, Rzeczpospolita z 8.10.2003.
15
Ibidem. Zauwa¿yæ te¿ nale¿y, ¿e w po³owie 2000 r. Cisco Systems  firma nowej gospodarki notowana na gie³dzie od zaledwie 10 lat  by³a wyceniana przez rynek na poziomie 500 mld
dolarów amerykañskich, podczas gdy General Motors  ikona starej gospodarki  mia³a rynkow¹ wartoæ na poziomie 90 mld dolarów. Podkreliæ nale¿y, ¿e suma bilansowa General Motors
by³a 10-krotnie wiêksza ni¿ Cisco System. Inne porównanie wskazuje, ¿e Amazon.com, firma,
która ponios³a straty na poziomie 1 mld w ci¹gu ostatnich 4 lat, charakteryzuje siê wartoci¹
rynkow¹ wynosz¹c¹ 25% wartoci rynkowej firmy Procter&Gamble, generuj¹cej co roku (z wy11
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Ponadto, ze wzglêdu na skandale finansowe, zwi¹zane z manipulacjami
ksiêgowymi w takich podmiotach jak ENRON czy Worldcom, zaufanie do sprawozdañ finansowych znacznie zmniejszy³o siê. Powszechne sta³o siê przekonanie, ¿e wszystkie firmy, w mniejszym lub wiêkszym stopniu, podkrêcaj¹ wyniki finansowe. Wiele zarz¹dów uleg³o bowiem pokusie wyolbrzymiania zysków,
by windowaæ poziom kursów akcji.16 Wi¹zaæ to mo¿na z faktem uzale¿nienia
dochodów mened¿erów od cen akcji (systemy motywacyjne uwzglêdniaj¹ce opcje
na akcje).
Niebezpieczeñstwo koncentracji na wynikach ksiêgowych jest tym wiêksze,
¿e w ostatnich latach stwierdzono brak zwi¹zku pomiêdzy wynikami ksiêgowymi
a cenami rynkowymi. Zatem koncentracja na aspektach ksiêgowych dzia³añ finansowych nie tylko nie przek³ada siê na wzrost wartoci firmy, lecz wrêcz mo¿e
powodowaæ jej obni¿enie. Uwa¿a siê, ¿e rynek papierów wartociowych nie da
siê oszukaæ przez sztuczne zawy¿enie zysku.17
Dodatkowo, pocz¹wszy od lat 80. XX wieku, da³ siê zaobserwowaæ wzrost
znaczenia inwestorów instytucjonalnych na rynkach kapita³owych. W ich rêkach
skupione s¹ znacz¹ce pakiety akcji.18 To uczestnicy wykazuj¹cy du¿¹ aktywnoæ
i wp³ywaj¹cy na sposób kierowania przedsiêbiorstwem, w tym tak¿e raportowania wyników. Inwestorzy instytucjonalni to kompetentni uczestnicy rynku w zakresie umiejêtnoci czytania i wykorzystywania informacji udostêpnianych przez
podmioty. St¹d te¿ ich potrzeby informacyjne wykraczaj¹ poza informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych.
W zwi¹zku z powy¿szym, stwierdzono problemy w komunikowaniu wyników rynkowi, odnosz¹ce siê do istnienia luk miêdzy oczekiwaniami spo³ecznoci
inwestycyjnej a udostêpnianymi informacjami.19 Najlepszym sposobem zmniejszenia tych rozbie¿noci jest, po pierwsze, uwiadomienie ich wystêpowania,
a nastêpnie podejmowanie dzia³añ w poszczególnych obszarach w celu zmniejszenia rozbie¿noci.

j¹tkiem dwu lat) zyski od pocz¹tku dzia³alnoci, tj. od 1837, i wyp³acaj¹cej dywidendy od 1890.
Por. D. G r i m m, Reporting Value in the New Economy, CMA Management (JulyAugust)
2001.
16
Nieufnoæ wobec raportów finansowych, Zarz¹dzanie na wiecie 2002, nr 4.
17
Por. T. C o p e l a n d, T. K o l l e r, J. M u r r i n, op. cit., s. 71.
18
Inwestorzy instytucjonalni posiadaj¹ ok. 57% tysi¹ca najwiêkszych przedsiêbiorstw amerykañskich i 47,5% ca³ego amerykañskiego rynku kapita³owego, za: A. R a p p a p o r t, op. cit.,
s. 12.
19
Odnosi siê to do luki informacyjnej, luki raportowania, luki jakoci, luki rozumienia, luki
percepcji. Por. C. P o u n d s, For Stakeholders Knowledge is Value, Institutional Investor, vol. 36,
(January) 2002, issue 6.
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KOMUNIKOWANIE INFORMACJI O SPÓ£CE
Providing information to the capital market

Doskonaleniem jakoci standardów rachunkowoci zajmuje siê Komitet Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoci.20 Pomimo tych prac, sprawozdania finansowe traktowane s¹ jako niewystarczaj¹ce ród³o informacji. Podejmowane s¹ wiêc dzia³ania na rzecz dostosowania zakresu informacji udostêpnianych
przez spó³ki do potrzeb informacyjnych uczestników rynku finansowego.
W wyniku postulowanych zmian, wprowadzane s¹ istotne zmiany w standardach rachunkowoci, które oprócz sprawozdañ finansowych, zalecaj¹ przygotowywanie sprawozdañ z dzia³alnoci jednostki w danym roku. Wspomnieæ
nale¿y, ¿e zgodnie z polskimi unormowaniami prawnymi istnieje obowi¹zek przygotowywania sprawozdania z dzia³alnoci jednostki.21 Sprawozdanie to winno
obejmowaæ istotne informacje o stanie maj¹tkowym i sytuacji finansowej firmy,
a tak¿e wskazanie czynników ryzyka i opis zagro¿eñ.22
W przypadku spó³ek publicznych okresowe sprawozdania finansowe równie¿ sta³y siê tylko elementem raportów okresowych. Oprócz nich raport okresowy winien zawieraæ w szczególnoci szereg dodatkowych informacji opisowych.23
Dodatkowo przepisy prawa wymagaj¹ od spó³ek publicznych przekazywania ra20
Szerzej na ten temat w: Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, pod red. G. K. widerskiej,
Difin, Warszawa 2003, s. 13 i n.
21
Art. 45 ust 4 ustawy z 29 wrzenia 1994r. o rachunkowoci (tekst jednolity z 2002 r. DzU
nr 76, poz. 694 z pón. zm.).
22
W sprawozdaniu z dzia³alnoci jednostki winny siê znaleæ informacje o: zdarzeniach istotnie wp³ywaj¹cych na dzia³alnoæ jednostki, jakie nast¹pi³y w roku obrotowym, a tak¿e po jego
zakoñczeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przewidywanym rozwoju jednostki, wa¿niejszych osi¹gniêciach w dziedzinie badañ i rozwoju, aktualnej i przewidywanej sytuacji
finansowej, nabyciu udzia³ów (akcji) w³asnych, a w szczególnoci celu ich nabycia, liczbie i wartoci nominalnej, ze wskazaniem, jak¹ czêæ kapita³u zak³adowego reprezentuj¹, cenie nabycia
oraz cenie sprzeda¿y tych udzia³ów (akcji) w przypadku ich zbycia, posiadanych przez jednostkê
oddzia³ach (zak³adach), instrumentach finansowych w zakresie ryzyka oraz przyjêtych przez jednostkê celach i metodach zarz¹dzania ryzykiem finansowym, ³¹cznie z metodami zabezpieczenia.
Sprawozdanie z dzia³alnoci jednostki powinno równie¿ obejmowaæ, jeli jest to istotne dla oceny
sytuacji jednostki, wskaniki finansowe i niefinansowe, ³¹cznie z informacjami dotycz¹cymi zagadnieñ rodowiska naturalnego i zatrudnienia, a tak¿e dodatkowe wyjanienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym. Por. art. 49 ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(tekst jednolity z 2002 r., DzU nr 76, poz. 694 z pón. zm.).
23
Raport okresowy winien zawieraæ w szczególnoci: stanowisko zarz¹du co do mo¿liwoci
zrealizowania planów, informacje o zawartych transakcjach, udzielonych porêczeniach, sytuacji
kadrowej, maj¹tkowej, finansowej oraz innych istotnych dla oceny mo¿liwoci realizacji zobowi¹zañ przez emitenta, a tak¿e wskazanie czynników, które w ocenie emitenta bêd¹ mia³y wp³yw na
osi¹gniête wyniki w perspektywie kolejnego okresu. Por. rozdzia³ 4 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie informacji bie¿¹cych i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartociowych (DzU nr 209, poz. 1744).
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portów bie¿¹cych, które zawieraj¹ istotne informacje dla spó³ki oraz dla spo³ecznoci inwestycyjnej.24
Wed³ug Amerykañskiego Instytutu Bieg³ych Rewidentów  AICPA  sprawozdanie spó³ki winno obejmowaæ25:
 sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przep³ywów pieniê¿nych, zestawienie zmian w kapitale w³asnym, informacje dodatkowe),
 dane operacyjne oraz mierniki oceny wykorzystywane przez zarz¹d do
kierowania przedsiêbiorstwem;
 dokonan¹ przez zarz¹d analizê danych finansowych i niefinansowych, wskazuj¹c¹ na przyczyny ich zmian, a tak¿e identyfikuj¹c¹ podstawowe trendy i ich
wp³yw na prezentowane dane;
 podstawowe informacje o przedsiêbiorstwie, m.in. ogólne cele i strategiê
firmy oraz wp³yw na ni¹ struktury ca³ego sektora;
 szanse i zagro¿enia, plany zarz¹du, ze zwróceniem uwagi na kluczowe
czynniki sukcesu, porównanie obecnej sytuacji przedsiêbiorstwa do planów, szans
i zagro¿eñ przedstawionych w poprzednich okresach.
Uwa¿a siê, ¿e sprawozdania firm winny uwzglêdniaæ wiêcej elementów ni¿
dotychczas. W szczególnoci odnosi siê to do informacji o otoczeniu przedsiêbiorstwa, s³abych i mocnych stronach podmiotu, strategii firmy, kluczowych
kompetencjach czy na przyk³ad ryzyka i zagro¿eñ funkcjonowania firmy.26
Badania prowadzone przez firmê Ernst and Young w 1997 r. pozwoli³y
wyodrêbniæ trzydzieci dziewiêæ niefinansowych kryteriów, jakimi kieruj¹ siê
inwestorzy przy ocenie przedsiêbiorstwa. Inwestorzy uwa¿aj¹, ¿e najwa¿niejsze
s¹ czynniki zwi¹zane z jakoci¹ strategii i jej realizacj¹ oraz z klientem i jego
percepcj¹ produktu (udzia³ w rynku, marka). Istotne s¹ tak¿e czynniki wewnêtrzne, takie jak jakoæ podstawowych procesów w przedsiêbiorstwie, wydajnoæ,
czynniki zwi¹zane z zasobami ludzkimi (zdolnoæ przyci¹gania i zatrzymywania
utalentowanych ludzi, jakoæ systemów motywacyjnych).27
Czêsto podkrela siê tak¿e, ¿e nowoczesna sprawozdawczoæ zewnêtrzna
wymaga konwergencji trzech obszarów rachunkowoci: sprawozdawczoci finansowej, rachunkowoci inwestycyjnej i rachunkowoci zarz¹dczej. Informacje
z dziedziny rachunkowoci finansowej by³yby wzbogacane o dane dotycz¹ce postrzegania przez rynek mo¿liwoci generowania przez spó³kê przep³ywów pieSzczegó³owe wymagania co do zakresu, formy i sposobu dystrybucji informacji zawiera
rozdzia³ 2 Rozporz¹dzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie informacji bie¿¹cych
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (DzU nr 209, poz. 1744).
25
G. K.  w i d e r s k a, op. cit.
26
Jak zauwa¿a D. Grimm  spo³eczeñstwo nie mo¿e mieæ efektywnych rynków kapita³owych, jeli bricks are valued and cliks are ignored. Por. D. G r i m m, op. cit.
27
G. K.  w i d e r s k a, op. cit.
24
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niê¿nych satysfakcjonuj¹cych w³acicieli, a tak¿e o informacje wykorzystywane
przez kierownictwo do podejmowania decyzji.28
KSZTA£TOWANIE ZWI¥ZKÓW Z INWESTORAMI
Building bonds with shareholders

Proces zmian sprawozdawczoci firmy powinien doprowadziæ do powstania
takiego systemu komunikacji, w którym sprawozdawczoæ sama stanie siê generatorem wartoci dla spó³ki.29 Przekazywanie informacji stwarza korzyci dla
spó³ki w d³ugim okresie. Dlatego te¿ sama polityka informacyjna zaczê³a byæ
postrzegana przez rynek kapita³owy jako element kreowania wartoci firmy.30
Uwa¿a siê, ¿e w dobrej komunikacji spó³ki z rynkiem kapita³owym chodzi
nie tyle o zaspokojenie potrzeb informacyjnych inwestorów, ile o takie zaspokojenie ich potrzeb, ¿eby mo¿liwe by³o odniesienie z tego korzyci przez obydwie
strony (spó³kê i inwestorów). Do korzyci w³aciwego systemu raportowania zaliczyæ mo¿na zmniejszenie asymetrii informacyjnej (co wp³ywa na zmniejszenie
kosztów i konfliktów agencji), zwiêkszenie efektywnoci rynków kapita³owych,
przyci¹ganie kapita³u i zmniejszenie jego kosztu oraz lepsz¹ alokacjê kapita³u.31
Z powy¿szych wzglêdów spó³ki, upatruj¹c w systemie komunikowania ród³o
przewagi konkurencyjnej, same zaczê³y dostarczaæ coraz wiêcej informacji na
temat pozycji spó³ki i jej otoczenia.32 Takie zachowanie ma na celu zbudowanie
i umocnienie pozytywnego wizerunku firmy jako wiarygodnego partnera.
W takim ujêciu raportowanie sta³o siê elementem aktywnej komunikacji,
wp³ywaj¹cym na relacje spó³ki z jej w³acicielami. Relacje inwestorskie to element zarz¹dzania strategicznego, który umo¿liwia efektywn¹ komunikacjê miedzy spó³k¹, spo³ecznoci¹ inwestorsk¹ a w efekcie przyczynia siê do rzetelnej
wyceny papierów wartociowych przez rynek.33
Podstawowym za³o¿eniem modelu sprawozdawczoci, ukierunkowanego na
wzrost wartoci firmy, jest stworzenie instrumentarium, które pos³u¿y inwesto28
M. M a r c i n k o w s k a, Roczny raport z dzia³añ i wyników przedsiêbiorstwa  Nowe tendencje w sprawozdawczoci biznesowej, Wyd. Wolters Kluwer Polska  OFICYNA, Kraków 2004,
s. 52.
29
A. G a j e w s k a - J e d w a b n y, Relacje inwestorskie i raportowanie wartoci, [w:] Wycena i zarz¹dzanie wartoci¹ firmy, pod red. A. Szablewskiego i R. Tuzimka, POLTEXT, Warszawa
2004, s. 451.
30
Ibid., s. 467.
31
Do zalet dobrej sprawozdawczoci zaliczyæ mo¿na tak¿e m.in. zwiêkszenie zaufania do
zarz¹du, powiêkszenie bazy d³ugoterminowych inwestorów, polepszenie dostêpu do kapita³u, zwiêkszenie cen akcji. Por. ibid., s. 506.
32
Ibid., s. 467.
33
www.niri.org za: ibid., s. 451.
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rom do oceny dzia³alnoci spó³ki. Analiza dzia³alnoci winna byæ dokonywana
pod k¹tem oceny mo¿liwoci kreowania przez spó³kê wartoci dla akcjonariuszy
w przysz³oci, w taki sposób, by w jak najwiêkszym stopniu w kursie akcji
odzwierciedlana by³a rzeczywista wewnêtrzna wartoæ spó³ki. W tym celu konieczne jest wyjcie poza ramy tradycyjnej sprawozdawczoci.
Taki system komunikacji winien spe³niaæ nastêpuj¹ce wymogi34:
 informacje dostarczane winny byæ w sposób ci¹g³y, na bie¿¹co,
 przekazywanie informacji winno byæ przystosowane do analizy za pomoc¹
prostego instrumentarium analitycznego,
 w przekazywanych informacjach si³a nacisku winna byæ po³o¿ona na generatory wartoci,
 w przekazywaniu informacji wiêkszy nacisk nale¿y k³aæ nie na przesz³ych,
ale na przysz³ych przep³ywach pieniê¿nych i planach ich reinwestowania,
 zawartych winno byæ wiêcej szczegó³owych informacji na temat planów
biznesowych i strategii dzia³ania,
 uwzglêdnianie w przekazywanych informacjach powi¹zañ miêdzy dzia³aniami zarz¹du a tworzeniem wartoci dla akcjonariuszy.
St¹d te¿ podejmowane s¹ ci¹gle próby modyfikacji istniej¹cych modeli sprawozdawczoci i ich dostosowania do zmieniaj¹cych siê warunków i wymogów
rynku kapita³owego. Powsta³y nowe modele komunikowania, takie jak Strategiczna Karta Wyników, Skandia Navigator, Monitor Aktywów Niematerialnych.35
Te nowe modele nie s¹ tylko teoretycznymi koncepcjami, s¹ one stosowane w praktyce na coraz szersz¹ skalê.
Prawid³owo zbudowany system komunikacji winien sprawiaæ, ¿e36:
 spo³ecznoæ inwestycyjna bêdzie rozumieæ istotê ogólnej strategii rozwojowej,
 spo³ecznoæ inwestycyjna bêdzie rozumieæ, ¿e strategia ta jest skonstruowana po to, by tworzyæ i zwiêkszaæ wartoæ przedsiêbiorstwa,
 spo³ecznoæ inwestycyjna bêdzie rozumieæ procesy realizacji strategii tworzenia wartoci,
 spo³ecznoæ inwestycyjna bêdzie na bie¿¹co informowana o postêpach
i zmianach w realizacji strategii,
 przedsiêbiorstwo bêdzie ledzi³o zmiany w percepcji i oczekiwaniach spo³ecznoci inwestycyjnej, tak by lepiej przygotowaæ informacje dla spo³ecznoci
inwestycyjnej oraz by rozumieæ ich zachowania na rynku kapita³owym.
Podstawowym jednak postulatem pozostaje kompleksowe ujmowanie procesu sprawozdawczoci, wiarygodnoci, sprawozdañ, aspiracji i potrzeb informaA. G a j e w s k a - J e d w a b n y, op. cit., s. 462.
G. K.  w i d e r s k a, op. cit.
36
M. M i c h a l s k i, op. cit., s. 174.
34
35
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cyjnych inwestorów. Podkrela siê tak¿e potrzebê transparentnoci przedstawianych informacji. Chodzi o swobodny do nich dostêp, kompletnoæ i szybkoæ
przedstawianych informacji, ich istotnoæ, wysok¹ jakoæ, a tak¿e wiarygodnoæ
i aktualnoæ przekazywanych danych.37
ZARZ¥DZANIE RELACJAMI Z INTERESARIUSZAMI
Managing relationships with stakeholders

Coraz czêciej podkrelany jest fakt, ¿e spó³ki powinny budowaæ kontakty
ze wszystkimi interesariuszami, co ma zapewniæ zrozumienie dla ich dzia³añ.
Poprawa tych relacji le¿y w interesie wszystkich uczestników: lepiej poinformowani akcjonariusze podejmuj¹ trafniejsze decyzje inwestycyjne, lepsze zrozumienie ze strony pozosta³ych interesariuszy prowadzi do wiêkszej akceptacji spó³ki.
Ma to tak¿e prze³o¿enie na korzyci makroekonomiczne, takie jak na przyk³ad
lepsza alokacja kapita³u.38
Grupy interesów, na które spó³ka wywiera wp³yw, czêsto bywaj¹ ignorowane w procesach komunikacji.39 Celem komunikacji, obejmuj¹cej tak¿e interesariuszy, jest tworzenie pozytywnego wizerunku podmiotu nie tylko wród w³acicieli. Narzêdziem realizacji tego celu jest dbanie, by zainteresowane strony by³y
dobrze poinformowane o przedsiêbiorstwie, jego celach, strategii oraz prowadzonych dzia³aniach i osi¹gniêtych efektach.40
Jednym z rozwi¹zañ maj¹cych na celu poprawê jakoci sprawozdawczoci
spó³ek jest model ValueReporting, wprowadzony przez firmê doradcz¹ PricewaterhouseCoopers. Model ten jest prób¹ kompleksowego podejcia do mierzenia
wyników spó³ek oraz komunikacji z szeroko rozumian¹ spo³ecznoci¹. Zosta³ on
wypracowany w ramach konsultacji z zarz¹dami spó³ek, inwestorami i analitykami rynków kapita³owych, których dowiadczenie zosta³o wykorzystane do identyfikacji informacji potrzebnych do oceny obecnej sytuacji i przysz³ych perspektyw spó³ek pod k¹tem budowania wartoci dla akcjonariuszy.
W wyniku badañ firmy PricewaterhouseCoopers stwierdzono, ¿e odbiorcy
informacji preferuj¹ taki rodzaj komunikacji, który pozwoli stworzyæ w sposób
holistyczny d³ugoterminowy obraz firmy.41 Inwestorzy i firmy wskazuj¹ wspólnie te same osiem noników wartoci. Co interesuj¹ce, tylko dwa z nich odnosz¹
K. P o s t r a c h, Transparentnoæ informacyjna przedsiêbiorstwa jako element kszta³tuj¹cy
jego wartoæ, [w:] Nowe tendencje w zarz¹dzaniu wartoci¹ przedsiêbiorstwa, t. 2, pod red. E. Urbañczyk, wyd KREOS, Szczecin 2003, s. 961 i n.
38
A. G a j e w s k a - J e d w a b n y, op. cit., s. 511512.
39
M. M a r c i n k o w s k a, Roczny..., s. 26.
40
Ibid., s. 37.
41
C. P o u n d s, op. cit.
37
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siê do wskaników finansowych  efektywnoæ w stosunku do bran¿y oraz zyski.
Pozosta³e to udzia³ w rynku, tempo wzrostu, badania i rozwój, innowacyjnoæ,
efektywnoæ wprowadzania nowych produktów, jakoæ zarz¹dzania. Pomimo
jednak akceptowania tych czynników jako istotnych przez obydwie strony, firmy
przyzna³y, ¿e nie przekazuj¹ odpowiednich informacji w odpowiedzi na dodatkowe oczekiwania rynku. Dodatkowe oczekiwania odbiorców odnosz¹ siê do informacji dotycz¹cych strategii produktowej, strategii kooperacji, zysków ekonomicznych, zyskownoci powi¹zañ partnerskich, jakoci doboru pracowników,
ryzyka.42
W ramach ValueReporting wyodrêbnia siê cztery obszary tematyczne efektywnego raportowania43:
 przegl¹d rynków  market overview,
 strategiê nastawion¹ na wartoæ  value strategy,
 opis podejmowanych dzia³añ w ró¿nych obszarach funkcjonowania (obs³ugi klientów, ³añcucha dostaw, spo³ecznych aspektów) w celu tworzenia wartoci
 value platform,
 charakterystykê finansowych aspektów dzia³ania podmiotu wraz z analiz¹
czynników ryzyka  managing for value.
P³aszczyzny te stanowi¹ spójn¹ ca³oæ, reprezentuj¹c zakres informacji potrzebnych do oceny kondycji i perspektyw przedsiêbiorstwa pod k¹tem budowania wartoci dla akcjonariuszy. Ka¿de ogniwo tego modelu jest nastêpstwem
poprzedniego, dziêki czemu model ten pozwala zaprezentowaæ logikê podejmowanych dzia³añ.
Za³o¿enia koncepcyjne komunikowania informacji bazuj¹ w du¿ej mierze na
danych wykorzystywanych w procesie zarz¹dzania. Przyjêty system informowania musia³by siê charakteryzowaæ wiêksz¹ szybkoci¹ i czêstotliwoci¹ publikacji danych. W zwi¹zku z tym pojawia³aby siê koniecznoæ zmiany lub ulepszenia
dotychczas wykorzystywanych kana³ów dystrybucji informacji.44
Wydarzenia ostatnich kilku lat spowodowa³y spadek zaufania do spó³ek.
Zbudowanie dobrych relacji z otoczeniem wymaga planowych, skoordynowanych dzia³añ zarz¹du i organów kontrolnych. Jakociowa zmiana w zakresie tych
C. P o u n d s, op. cit.
Ibidem oraz A. G a j e w s k a - J e d w a b n y, op. cit., s. 473481.
44
A. G a j e w s k a - J e d w a b n y, op. cit., s. 484485. Jednym z tych modeli jest Extensible
Business Reporting Language (rozszerzalny jêzyk raportowania biznesowego  XBRL), który ma
u³atwiæ dostêp i wykorzystanie informacji publikowanych przez spó³ki. Warunkiem zastosowania
tego systemu jest koniecznoæ publikowania danych za porednictwem Internetu. Przy zastosowaniu tego systemu zostaje poprawiona szybkoæ udostêpniania i dostêpu do informacji. Dziêki
XBRL zostaje zmniejszony koszt publikacji, a tak¿e koszt analizy, gdy¿ poszczególne dokumenty mo¿na zamieniæ w elastyczne bazy danych, które mo¿na przetwarzaæ w ró¿nych aplikacjach.
Por. C. P o u n d s, op. cit.
42
43
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relacji winna siê jednak opieraæ na komunikowaniu i kontaktach z szeroko rozumianym otoczeniem. W krajach anglosaskich nakierowanie na dobre kontakty ze
spo³ecznoci¹ okrelane s¹ mianem good corporate citizenship.
PODSUMOWANIE
Conclusions

Z powy¿szych analiz wynika, ¿e problematyka komunikowania i raportowania wartoci znacz¹co wykracza poza kwestie przekazywania informacji o uzyskanych wynikach finansowych. Istotnie te¿ poszerza siê grono odbiorców informacji. St¹d system komunikacji zewnêtrznej przedsiêbiorstwa w wiêkszym stopniu wi¹zaæ siê winien z oddzia³ywaniem na sposób postrzegania przedsiêbiorstwa przez szeroko rozumiane otoczenie podmiotu.
Postulowane zarówno przez inwestorów, jak i pozosta³ych interesariuszy
zmiany w systemie komunikowania wydaj¹ siê uzasadnione z punktu widzenia
szeroko rozumianej spo³ecznoci, gdy¿ pozwalaj¹ w szerszej, ni¿ tylko finansowa, perspektywie widzieæ dzia³alnoæ przedsiêbiorstwa.
Nale¿y podkreliæ jednak, ¿e nie istnieje jeden uniwersalny model sprawozdania spó³ki, umo¿liwiaj¹cy kontakty ze wszystkimi interesariuszami, z uwzglêdnieniem wszystkich ich celów i wszystkich potrzeb.45 Mo¿liwe jest jedynie stworzenie takiej sprawozdawczoci (przy wykorzystaniu zarówno raportów okresowych, jak i raportów bie¿¹cych), która pozwoli zaspokoiæ jednoczenie tylko
podstawowe potrzeby informacyjne zainteresowanych stron.
D¹¿enie do poszerzanie zakresu udostêpnianych informacji mo¿e jednak
budziæ obawy ze strony przekazuj¹cych je firm. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e podmioty mog¹ postrzegaæ koniecznoæ udostêpniania takich informacji jako ujawnienie danych, które mog¹ byæ wykorzystane przeciwko przedsiêbiorstwu. Chodzi tu o mo¿liwoæ wykorzystania informacji o przedsiêbiorstwie przez konkurentów.
Przy przygotowywaniu informacji konieczne jest tak¿e dokonanie wyboru
miêdzy jej bogactwem a zasiêgiem. Zasiêg oznacza liczbê odbiorców informacji,
a bogactwo sk³ada siê z iloci informacji, stopnia dostosowania do potrzeb odbiorców, sposobu komunikowania informacji.46 Wybór miêdzy bogactwem a zasiêgiem warunkowany jest porównaniem korzyci z kosztami. Koszty odnosz¹
siê do przygotowania danych i ich rozprzestrzenienia. Korzyci wi¹¿¹ siê natomiast z wartoci¹ efektów uzyskanych na bazie wykorzystanych informacji (np.
wzrost kursu akcji, pozyskanie nowego odbiorcy).47
M. M a r c i n k o w s k a, Roczny..., s. 40.
Ead., Kszta³towanie wartoci firmy, PWN, Warszawa 2000, s. 155.
47
Ibidem.
45
46
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Nierozwi¹zanym dotychczas problemem pozostaje tak¿e to, ¿e bez wzglêdu
na zakres czy sposób prezentacji danych finansowych czy niefinansowych, zawsze istnieæ bêdzie mo¿liwoæ i pokusa manipulowania nimi przez osoby czy
podmioty chc¹ce zaprezentowaæ siê w lepszym wietle. Mo¿na stwierdziæ, ¿e
w du¿ym stopniu stosowany systemu komunikacji to kwestia cech osobowociowych. Tworz¹c pewne instytucjonalne ramy sprawozdawczoci mo¿na próbowaæ ograniczyæ mo¿liwoæ nadu¿ywania pewnych sytuacji, ale wyeliminowaæ
siê ich nie da. Jest to wiêc tak¿e kwestia odpowiedzialnoci i rzetelnoci w przygotowywaniu informacji, a ta zale¿y te¿ od cech osobowociowych.
Innym problemem jest umiejêtnoæ oceny prezentowanych danych przez
odbiorców informacji. Jest to kwestia posiadanej przez nich wiedzy oraz umiejêtnoci czytania i postrzegania informacji w szerszym kontekcie. Jest to umiejêtnoæ wybrania sporód wielu informacji tych najistotniejszych. Spó³ki, udostêpniaj¹c du¿¹ iloæ informacji, w pewnym sensie przerzucaj¹ odpowiedzialnoæ
wyboru i doboru informacji do podejmowanych decyzji na inwestorów.
Zauwa¿yæ nale¿y tak¿e, ¿e nie mo¿na wykluczyæ faktu, i¿ nadmiar informacji mo¿e doprowadziæ do sytuacji, ¿e inwestorzy w wiêkszym stopniu polegaæ
bêd¹ na plotkach czy informacjach zas³yszanych, a nawet reakcjach innych inwestorów. Wynika to z natury ludzkiej i nastawienia na szybkie zyski (a nie stabilne
dochody w d³ugim okresie). Zachowanie takie wi¹¿e siê z d¹¿eniem do pobicia
rynku, osi¹gniêcia wy¿szej ni¿ przeciêtna rynkowa stopa dochodu.
Na zakoñczenie przypomnieæ nale¿y, ¿e o ile system komunikowania informacji o spó³ce (treæ, zakres, forma, sposób dystrybucji) jest niezwykle istotny,
o tyle nie mo¿e on staæ siê wa¿niejszy i zast¹piæ dzia³añ na rzecz umacniania jej
pozycji na rynku oraz sytuacji finansowej.
SUMMARY
This article refers to information that is given to capital market. It is very important because
transmission of fresh information about companies has the power to move global market. However,
traditional accounting and reporting models are inadequate to provide a full picture of corporate
health. Investors, financial analysts and other stakeholders do not receive the information they need
to accurately value companies.
To meet the changing demands of the markets, companies need to shift the focus of their
reporting. They need to supply statements of historic financial performance with more information
about value-building activities and non-financial measures e.g. market share, customer retention
levels, strategic alliances and intellectual capital.
Companies must develop new methodologies for the key non-financial value drivers and
intangible assets that market finds most important. What is more, companies must set targets and
action based on them and effectively communicate the results in an organized and structured way.
There are further opportunities for the companies to realize value through increased
transparency. Many companies need to develop external system to communicate more dynamically
with all the shareholders. Those that actively communicate (give information and listen to feedback)
with markets have better chance of creating long  term value.

