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6 rzeczy, które każdy inwestor 
powinien wiedzieć o dywidendzie
Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Rozwinięty rynek kapitałowy można rozpoznać po tym, że spółki giełdowe 
są dobrze zarządzane i mogą dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. 
Jest to szczególnie charakterystyczne w krajach zachodniej Europy. 
Inwestorzy kupują akcje tych spółek na długie lata i czerpią stały zysk 
z dywidend. W Polsce jak na razie takich spółek jest jak na lekarstwo, 
ale sytuacja z każdym rokiem się poprawia. Co powinien wiedzieć 
każdy inwestor długoterminowy?  

Relacje inwestorskie po 
polsku
Piotr Biernacki, NOBILI Partners

Firmy w odpowiednim stadium życia decydują się na wejście 
na giełdę. Jest to wyjątkowy czas dla przedsiębiorstwa. 
Spółka dostaje ogromny zastrzyk kapitału od akcjonariuszy. 
Zyskuje prestiż i zaufanie rynku. Debiut giełdowy jest świętem 
firmy. A potem przychodzi szara rzeczywistość. Na tym rynku 
trzeba jakoś funkcjonować, co więcej, akcjonariusze ciągle 
domagają się informacji! Przeprowadzono kompleksowe 
badanie relacji inwestorskich polskich spółek giełdowych, 
no i cóż. Kolorowo nie jest. 

ABC Data sięga po 
rynki zagraniczne
Rozmowa z Norbertem Biedrzyckim,
Prezesem Zarządu ABC Data S.A.

Nieodzownym elementem bycia spółką 
publiczną jest dzielenie się zyskiem 
z akcjonariuszami. Aby zdobyć ich zaufanie, 
spółka musi być transparentna i przewidywalna. 
ABC Data właśnie opublikowała prognozy na 
2014 r. Rozmawialiśmy z Prezesem Zarządu 
o tym, jakie spółka ma plany na najbliższą 
przyszłość, jak chce się rozwijać i jaki 
ma sposób, aby stale się dzielić zyskiem 
z akcjonariuszami.  

Grosz do grosza, czyli hazard 
zamiast inwestowania
Anna Skopowska, 
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Spółki groszowe od paru lat są zmorą rynku NewConnect. 
Giełda po raz kolejny rozpoczęła walkę ze spółkami, których 
jednostkowa wartość akcji schodzi grubo poniżej 1 zł. 
Czy na takie spółki jest jakaś metoda? Prawda jest taka, 
że spółki, których akcje mają niską wartość są w złej 
kondycji fundamentalnej i  zazwyczaj mają przejściowe (lub 
długotrwałe) kłopoty.  Czy jednak zawsze jest to pułapka? 
Historia wielkich inwestorów amerykańskich pokazuje, że 
na takich spółkach można zarobić krocie. Jeżeli interesujesz 
się spółkami groszowymi, koniecznie przeczytaj ten artykuł. 
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Szanowni Czytelnicy,

Do końca lipca trwa okres, w którym możemy dokonywać wyboru między 
dalszym oszczędzaniem pieniędzy w Otwartych Funduszach Emerytalnych, 
a  przeniesieniem naszych przyszłych oszczędności w całości do ZUS-u. 
Nieszczęsna domyślność jest po stronie OFE. Ten jakże przemyślany manewr 
ze strony rządu doprowadzi prędzej czy później do likwidacji OFE. Przyznam 
się, że to dziwne, najpierw wpycha się nas przez kilkanaście lat na siłę w objęcia 
OFE, a po kilkunastu latach, kiedy to OFE przestaje być potrzebne, wyrywa się 
nas z tego uścisku, próbując nam wmówić jakie to OFE jest złe.

Bieg z przeszkodami

Oczywiście, wybór należy do nas. Każdy musi sam podjąć decyzję, więc teoretycznie wynik takiego plebiscytu 
powinien być odzwierciedleniem tego czego chcą ludzie - ZUS lub OFE. Nic bardziej mylnego. Po pierwsze spora 
część społeczeństwa w ogóle nie rozumie podstawowych mechanizmów, które dotyczą podziału naszych składek 
emerytalnych, co się z nimi dzieje i z czego na sam koniec wynika wysokość emerytury. Po drugie Państwo 
stawiając nam różnego rodzaju przeszkody, stosując negatywną retorykę względem OFE, skutecznie doprowadzi 
do tego, że zostanie w nich bardzo niewiele osób. Czy próbowaliście już może przepisać się do OFE? To wiecie, 
czym to się kończy. Tego nie da rady załatwić w 15 minut klikając dwie opcje na stronie ZUS-u, czy innego urzędu. 
I tak musimy stawić się osobiście w ZUS-ie, postać w kolejce, stracić pół dnia. Sporo osób tylko z tego powodu 
nic nie zrobi, z braku czasu lub z lenistwa. I zostanie przez to w ZUS-ie. W ogóle jest to dziwna sprawa, podatki 
można rozliczyć on-line, nie weryfikując uprzednio żadnego profilu, a OFE tą metodą wybrać się nie da. Trzeba 
iść osobiście do urzędu.

Jak nie w jedną, to w drugą

Począwszy od 1998 roku, kiedy to została przeprowadzona reforma emerytalna, każda osoba podejmująca pracę 
musiała wybrać któreś OFE. Jak tego nie zrobiła, to była na siłę dolosowywana do jednego z funduszy. Przez 
całe lata dochodziło do absurdalnej sytuacji. Nikt się nikogo pytał, tylko każda osoba pracująca była podawana 
na tacy prywatnemu podmiotowi, który za zarządzenia naszymi pieniędzmi pobierał, przynajmniej na początku, 
horrendalne opłaty. Wyboru oczywiście nie mieliśmy żadnego.

Minęło 16 lat i sytuacja się odwróciła. Teraz niemalże na siłę odwodzi się nas od oszczędzania w OFE. Oczywiście 
tym razem sytuacja jest luksusowa, bo chociaż możemy wybierać, ale tak jak napisałem wybór jest pozorny. OFE 
za jakiś czas i tak przestaną istnieć. Zostanie to zrobione tak, że skoro OFE pozostaną typowymi funduszami 
akcyjnymi, to chcąc nie chcąc przy jakiejś poważnej bessie jednostki uczestnictwa stracą kilkadziesiąt procent 
wartości. Wówczas to przy pełnej aprobacie społecznej rząd rozwiąże OFE, aby więcej nie przegrywały już pieniędzy 
emerytów na giełdzie.

Michał Masłowski
Redaktor Naczelny
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Zamieszanie wokół reformy dotyczącej Otwartych 
Funduszy Emerytalnych odniosło jeden pozytywny 
skutek. Polacy zaczęli powszechnie mówić 
o swoich emeryturach. W mediach pojawiają się 
różnego rodzaju artykuły, podsumowania, felietony, 
z których można dowiedzieć się co to jest składka 
emerytalna, ile wynosi, jak jest aktualnie dzielona, 
kto nią zarządza i na co jest przeznaczana.

Toczący się aktualnie proces wyboru, czy powinniśmy 
przenieść wszystkie przyszłe oszczędności do 
ZUS-u, czy też część z nich dalej gromadzić w OFE, 
jest tak naprawdę bez znaczenia dla wysokości 
naszych emerytur. Będzie to prawdopodobnie 
różnica w wysokości maksymalnie kilkudziesięciu 
złotych. Co gorsza, przy wyborze OFE, nasza 
emerytura może być wyższa, w przypadku 

Na swoją emeryturę 
zacznij oszczędzać już 
dzisiaj!
MICHAŁ MASŁOWSKI
STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH ©
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dobrych inwestycji zarządzających naszymi 
oszczędnościami, jak również niższa, jeżeli będą 
popełniać błędy. Nie ma to tak naprawdę znaczenia, 
a toczący się spór zwolenników i przeciwników 
OFE jest jedynie ideologiczny. Szkoda tylko tych 
15 lat, które upłynęły od wprowadzenia reformy 
emerytalnej przez rząd Jerzego Buzka, gdyż 
wygląda na to, że czas ten został zmarnowany.

Demografia jest nieubłagana. Społeczeństwo polskie 
będzie się starzeć, młodych ludzi, od których zależy 
nasza emerytura będzie procentowo z czasem 
coraz mniej. A to oznacza tylko jedno, piętrzące się 
problemy z ewentualną wypłatą naszych emerytur 
przez ZUS. Z dzisiejszego punktu widzenia nie jest 
wcale oczywiste, że państwo będzie gwarantować 
nasze emerytury za kilkanaście, kilkadziesiąt lat.
Nie ma zatem wyboru. Musimy oszczędzać sami. 
Inaczej nasza starość będzie wyglądała dużo gorzej 
niż starość aktualnie będących na emeryturze 
najbiedniejszych osób. W tym przypadku aktualne, 
bardziej niż kiedykolwiek, jest przysłowie „Umiesz 
liczyć? Licz na siebie”.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 
rozpoczyna zatem akcję edukacyjną „Oszczędzaj 
na emeryturę”. Chcemy, aby wszyscy Polacy byli 

świadomi tego, że już dzisiaj, bez względu na wiek, 
bez względu na zamożność, trzeba oszczędzać, 
aby móc korzystać z tych środków podczas późnej 
starości.

Celem akcji „Oszczędzaj na emeryturę” jest 
popularyzacja długoterminowego oszczędzania 
w kontekście emerytalnym. Będziemy zachęcać 
do różnych form oszczędzania, począwszy od 
gromadzenia pieniędzy na rachunkach bankowych, 
skończywszy na długoterminowych inwestycjach 
giełdowych.

Drogi czytelniku, od tej pory poszukuj na stronie 
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych www.
sii.org.pl, w Akcjonariuszu oraz we wszystkich 
innych projektach organizowanych przez SII 
znaczka „Oszczędzaj na emeryturę”. SII będzie 
gromadzić pod tym znakiem wszystkie możliwe 
treści edukacyjne, które mogą pomóc w zwiększeniu 
świadomości, że oszczędzać na emeryturę trzeba 
samemu. Będziemy także podpowiadać to co 
najważniejsze, czyli jak oszczędzać, jak robić to 
sprawnie, a co najważniejsze dobrze.  

©
 J

ak
ub

 K
re

ch
ow

ic
z 

- 
Fo

to
lia

.c
o

m



EDUKACJA
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Inwestorzy kupują akcje w jednym celu 
- dla zysku. Jedni godzą się na wysokie 
ryzyko i zawierają transakcje bardzo często, 
próbując swoich sił w krótkoterminowej 
spekulacji. Inna grupa inwestorów kupuje 
akcje na dłuższy termin, cierpliwie czekając 
aż zmaterializuje się strategia spółki, co 
zostanie odzwierciedlone we wzroście kursu 
akcji.

W końcu są inwestorzy, którzy kupują akcje dla 
dywidendy. Dywidenda to najprostszy sposób na 
transfer pieniędzy do akcjonariuszy. W przypadku 
inwestorów długoterminowych to często jest w ogóle 
jedyna metoda na czerpanie korzyści z trzymania 

akcji. Przecież długoterminowi akcjonariusze 
zanim nie sprzedadzą akcji nie odnoszą żadnych 
bezpośrednich korzyści ze wzrostu kursu. Mało 
tego, są tacy, którzy tak bardzo wierzą w spółki, 
które posiadają w portfelu, że nie chcą w ogóle 
sprzedawać swoich akcji. W krajach, w których od 
dziesięcioleci istnieją rozwinięte rynki finansowe, 
nie jest niczym niezwykłym dziedziczenie akcji, 
przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie. Dla 
takich inwestorów, najlepszym wynagrodzeniem 
za zaangażowany kapitał jest właśnie dywidenda.
Tak zwane inwestowanie dywidendowe jest 
niezwykle popularne na rynkach zachodnich, gdzie 
są spółki, które od wielu lat bardzo regularnie 
i bardzo przewidywalnie wypłacają dywidendę. 
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W Polsce jest z kolei bardzo niewiele spółek, które 
od lat wypłacają dywidendę w podobnej wysokości, 
tak aby inwestorzy wiedzieli czego się spodziewać. 
Popularność inwestowania dywidendowego będzie 
jednak w Polsce rosła. Będzie temu sprzyjać wiele 
rzeczy. Po pierwsze będziemy mieli w Polsce 
coraz więcej spółek, które wejdą w dojrzałą fazę 
rozwoju, z ustabilizowanym modelem biznesowym, 
które będą mało podatne na cykliczne wahania 
koniunktury. Takie podmioty z reguły wypłacają 
dywidendę. A po drugie będzie coraz więcej 
inwestorów, którzy przestaną traktować giełdę 
jako miejsce krótkoterminowej spekulacji, a zaczną 
inwestować szukając spółek dywidendowych. Będą 
oni oczekiwać od spółek dywidend, będą wymuszali 
na spółkach płacenie dywidend. Wreszcie zaczną 
być wyżej wyceniane te spółki, które regularnie 
będą dzielić się zyskiem z akcjonariuszami.

Najważniejsze co inwestor powinien wiedzieć 
o wypłacie dywidend z akcji spółek notowanych 
na giełdzie, można zamknąć w kilku podpunktach:

1. O wypłacie dywidendy każdorazowo 
decyduje Walne Zgromadzenie. To Zarząd 
rekomenduje podział zysku spółki z poprzedniego 
roku. Akcjonariusze podczas obrad WZ mogą 
się na to zgodzić, ale nie muszą. Mogą zarówno 
podwyższyć dywidendę jak i obniżyć. Dywidenda 
jest wypłacana z zysku spółki za poprzedni rok, 
co oznacza, że spółki, które ponoszą straty 

dywidend nie wypłacają. Wyjątkiem jest sytuacja, 
gdy spółka dzieli zysk z poprzednich lat. Wraz 
z decyzją o wypłacie dywidendy Walne określa 
dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.

2. Dzień dywidendy (inaczej dzień odcięcia 
dywidendy) to dzień, w którym nabywa 
się prawo do dywidendy. To dzień, w którym 
należy posiadać akcje, jeżeli chce się otrzymać 
dywidendę. Co bardzo ważne, należy pamiętać 
o mechanizmie T+3, co oznacza tyle, że jeżeli 
chce się otrzymać dywidendę i być właścicielem 
akcji w dniu dywidendy należy kupić akcje już 
3 dni robocze wcześniej. Dla przykładu, jeżeli 
dzień dywidendy wypada w czwartek, należy 
mieć akcje na zakończenie sesji w poniedziałek. 
Pamiętajmy, że chodzi o dni robocze, czyli jeżeli 
dzień dywidendy wypada np. we wtorek, to już 
w czwartek poprzedzającego tygodnia należy 
najpóźniej kupić akcje. Co ciekawe, już następnego 
dnia można je sprzedać, a dywidendę i tak się 
dostanie. Warto tego pilnować, gdyż w skrajnym 
przypadku można być akcjonariuszem danej spółki 
jeden dzień w roku i można z tego tytułu otrzymać 
dywidendę. Należy także pamiętać, że jeszcze 
w tym roku, 6 października, mechanizm rozliczania 
T+3 zostanie zmieniony na T+2.

3. W dniu dywidendy Giełda koryguje kurs 
odniesienia na następną sesję giełdową 
o wysokość dywidendy. Przykładowo, gdy 
spółka, której akcje są warte 100 zł przyzna prawa 
do dywidendy w wysokości 10 zł na jedną akcję, to 
wówczas kurs odniesienia na kolejną sesję będzie 
wynosił 90 zł. Jeżeli cena akcji następnego dnia 
będzie wynosiła np. 95 zł, będzie to oznaczało 
wzrost kursu o 5,55%, mimo tego, że jeszcze dzień 
wcześniej akcje były notowane po 100 zł.

4. Kolejny termin, który powinniśmy znać 
to dzień wypłaty dywidendy. Jest to dzień, 
w  którym fizycznie gotówka znajdzie się na 
rachunkach maklerskich inwestorów. Z reguły 

W krajach zachodnich, gdzie rynki 
giełdowe mają o wiele dłuższą 
historię, w akcje pod dywidendy 
inwestuje się z pokolenia na 
pokolenie. Akcje raz kupione, zostają 
w rodzinie i przechodzą „z ojca na 
syna”. Trzyma się je wyłącznie pod 
dywidendę i czerpie rokrocznie 
zyski.
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występuje on kilka tygodni po dniu odcięcia 
dywidendy. Tak jak napisano wcześniej nie trzeba 
już być właścicielem akcji w tym dniu. Wystarczy, 
że się nim jest w dniu dywidendy.

5. Czasami spółki wypłacają dywidendy 
zaliczkowo, jeszcze przed decyzją Walnego 
Zgromadzenia. Taka sytuacja miała miejsce, 
np. w przypadku spółki PZU, która już 7 listopada 
2013 r. wypłaciła zaliczkę na dywidendę za 2013 r. 
Decyduje o tym wówczas Zarząd spółki za zgodą 
Rady Nadzorczej. Dodatkowo PZU wypłaci na 
jesieni 2014 r. drugą część dywidendy za 2013 r., 

o której wysokości zdecyduje WZ. Przy takiej 
procedurze wypłacania zaliczki na dywidendę, 
zachodzi rzadka sytuacja, w której to dla każdej 
z tych wypłat są osobne dni dywidendy.

6. Od wypłacanych dywidend jest 
każdorazowo pobierany podatek 
w  wysokości 19%. Na rachunki inwestorów 
wpływa już kwota netto, po potrąceniu podatku. Nie 
są z tym związane żadne formalności, a inwestorzy 
nie muszą w związku z  tym wypełniać żadnych 
deklaracji podatkowych. Niestety podatek ten 
nie kompensuje się z tzw. podatkiem giełdowym. 
Oznacza to, że może zajść sytuacja, w której na 
skutek wykonanych transakcji giełdowych inwestor 
poniesie stratę i w tym samym roku zostaną mu 
wypłacone dywidendy, od których i tak będzie 
musiał zapłacić podatek. Jest pewna wyjątkowa 
sytuacja, w której to podatek od dywidendy nie 
jest pobierany. Ma ona miejsce wówczas, gdy 
dywidendę otrzymujemy z akcji, które posiadamy 
na rachunkach IKE lub IKZE.  

We Francji czy Niemczech, 
spółki wypłacają dywidendy 
dość regularnie i jest to bardzo 
przewidywalne. W Polsce, politykę 
dywidendową spółek można jeszcze 
porównać do gry w rosyjską ruletkę. 
Inwestorzy często trzymani są 
w niepewności do ostatniej chwili.



ABC Data sięga po 
rynki zagraniczne
ROZMOWA Z NORBERTEM BIEDRZYCKIM
PREZESEM ZARZĄDU ABC DATA S.A. fo
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Objął Pan funkcję prezesa zarządu ABC 
Daty w listopadzie 2012 roku. Jakie główne 
procesy restrukturyzacyjne wdrożył Pan 
w firmie od tego czasu?

Norbert Biedrzycki, Prezes Zarządu ABC 
Data S.A.: Zastałem sprawnie działającą firmę. 
To nie znaczy oczywiście, że nic nie wymagało 
poprawy. Wiem z doświadczenia, że w każdej, 
nawet bardzo dobrze działającej organizacji 
drzemią olbrzymie rezerwy. Tak też było w ABC 
Dacie. We wszystkich najważniejszych obszarach 
– zakupach, sprzedaży, finansach, działalności 
na rynkach zagranicznych. Oczywiście ABC Data 
musi się też rozwijać, nie możemy skupić się 
jedynie na poprawianiu istniejących procesów 
i ich usprawnianiu. Wchodzimy na nowe rynki 
geograficzne, rozwijamy ofertę produktową, ale też 
redukujemy liczbę oferowanych linii produktowych 
tam, gdzie prowadzi to do wzrostu rentowności. 
To właśnie ona jest kluczem do sukcesu. W końcu 
zarówno przedsiębiorstwo, pracownicy, jak 
i akcjonariusze chcą zysku, a nie powiększania 
firmy, zwiększania sprzedaży, udziału w rynku czy 
wzrostu szybszego niż konkurencja.

Spółka wcześniej borykała się z niską 
rentownością działalności. Czy jest Pan 
zadowolony z 1,2% rentowności netto 
osiągniętej w ubiegłym roku?

Poprawa rentowności jest naszym priorytetem. 
Nie oznacza to, że jej obecny poziom uważamy za 
zły. To specyfika branży. W dystrybucji kluczem do 
sukcesu jest duża skala, co pozwala redukować 
wiele kosztów stałych i taniej kupować. Ważne 
jest również doskonalenie procesów w których 
powstają koszty zmienne. Stale pracujemy nad 
rentownością w kilku obszarach. Najważniejsze 
to ekspansja geograficzna, marka własna ABC 
Daty – Colorovo, optymalizacja procesów 
biznesowych, dodatkowe usługi dla naszych 
Klientów i skupienie się na sprzedaży produktów 
przynoszących wyższą, niż inne podobne, marżę. 
Polski rynek dystrybucji IT jest specyficzny i należy 
do najbardziej konkurencyjnych w Europie. Nasza 
pozycja największego dystrybutora w Polsce 
dowodzi, że potrafimy mimo tej konkurencyjności 
wypracować przyzwoitą marżę na rynku krajowym, 
a dodatkowej szansy na zarobienie pieniędzy dla 
akcjonariuszy poszukujemy w sąsiednich krajach, 
gdzie marże są zwykle wyższe. Z rentowności jestem 
zadowolony, ale oczywiście w każdym kwartale 
stawiamy sobie cele związane z jej podwyższeniem. 
Warto podkreślić, że ABC Data ma niezwykle 
elastyczną, nie obciążoną długoterminowymi 
inwestycjami, strukturę kosztów. Dopasowujemy 
naszą infrastrukturę, w tym wielkość magazynów do 
aktualnych potrzeb. Nie inwestujemy w obiekty, bo 
uważamy, że lepiej jest zachować swobodę wyboru. 
Mamy też plany długofalowe, rozwijamy koncepcję, 
którą roboczo nazywamy Marketplace, chcemy być 
Amazonem B2B w środkowej Europie. Wiemy, że 
nasza platforma jest niezwykle elastyczna i możemy 
za jej pomocą sprzedawać nie tylko produkty 
z naszej oferty. Możemy nasz system dotarcia do 
naszych klientów oferować producentom właściwie 
dowolnych towarów, które chcą kupić nasi odbiorcy. 

Trzeba dbać zarówno o  wzrost 
r e n t o w n o ś c i  w y r a ż o n e j 
w procentach, jak i skali działalności 
– obie drogi razem prowadzą 
do najszybszego wzrostu zysku, 
którego zgodnie ze strategią co 
najmniej 50% przeznaczamy na 
wypłatę dywidendy, której stopa 
była w ostatnich latach wysoka.”



Poza tym, coraz bardziej perspektywiczny staje się 
system handlu B2B2C, gdzie dystrybutor oferuje 
swoim klientom, choćby sklepom, mechanizm 
sprzedaży odbiorcom końcowym. Chciałbym 
jednak podkreślić, że nie mamy żadnych planów 
sprzedaży bezpośredniej do odbiorców końcowych 
– konkurowanie z własnymi klientami byłoby co 
najmniej nieeleganckie. 

Jakie są cele na przyszły rok patrząc przez 
perspektywę wyników finansowych? Celem 
będzie wzrost sprzedaży czy rentowności?

Wzrost sprzedaży w zasadzie nie interesuje nas 
w ogóle, jeśli nie prowadziłby do wzrostu zysku 
netto. Celem ABC Daty jest przynoszenie zysku 
oraz długofalowa, stabilna budowa wartości firmy. 
Od czasu kiedy objąłem stery w firmie, udało 
się podnieść jej wartość ponad dwukrotnie. To 
oczywiście nie jest jedynie moja zasługa. Każdy 
z pracowników przyczynił się do tego w swoim 

obszarze działania. Chcemy, żeby rosła rentowność, 
zdajemy sobie jednak sprawę, że są granice. Trzeba 
dbać zarówno o wzrost rentowności wyrażonej 
w procentach, jak i skali działalności – obie drogi 
razem prowadzą do najszybszego wzrostu zysku, 
którego zgodnie ze strategią co najmniej 50% 
przeznaczamy na wypłatę dywidendy, której stopa 
była w ostatnich latach wysoka.

Coraz większą rolę odgrywa eksport. Czy 
Polska stała się już za mała dla ABC Daty 
i rozwój spółki będzie oparty właśnie 
o eksport?

Ciągle możemy rosnąć w Polsce, głównie 
poszerzając ofertę w zakresie RTV/AGD, gamingu 
i rozrywki, a także usług dodatkowych. Jednak ten 
wzrost jest ograniczony. Mamy według różnych 
szacunków około 30, a nawet 40% rynku. To dużo, 
a konkurencja jest silna. Nie chcemy walczyć 
na marże, to ślepy zaułek. Naszym planem nie 
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jest pokonanie konkurencji, tylko wzrost zysku. 
Będziemy rozwijać się zarówno poprzez eksport, jak 
i ekspansję zagraniczną. To dwa odrębne procesy 
– eksport nie wymaga zasobów na lokalnym rynku, 
ekspansja zagraniczna już tak, zwykle przechodzimy 
od eksportu do lokalnej działalności jak dostatecznie 
dobrze poznamy rynek i jest on w zasięgu naszej 
logistyki.

Które kierunki eksportowe są najbardziej 
perspektywiczne? Czym wygrywa się 
z tamtejszą konkurencją?

Każdy rynek na którym działamy ma swoją specyfikę. 
Na jednych wygrywamy konkurencję z lokalnymi 
dystrybutorami dostępnością produktów. Na innych 
możemy konkurować ceną, mimo, że można tam 
towar sprzedać drożej niż w Polsce. W innych 
miejscach nasi klienci doceniają nasz system 
sprzedaży internetowej Interlink. Naszym celem na 
2014 rok jest rozwinięcie sprzedaży na najnowszych 
rynkach, gdzie jesteśmy obecni bezpośrednio – 
w Niemczech i w Rumunii.

Jakie inwestycje spółka planuje w obecnym 
roku?

Jak już wspomniałem, nie będziemy inwestować 
znaczących środków, moim zdaniem dystrybutorowi 
potrzebna jest elastyczność zasobów. 
Wykorzystanie naszych magazynów mimo wzrostu 
obrotów i ilości przesyłek maleje – maleją wysyłane 
paczki. Desktopy i monitory są zastępowane przez 
notebooki. Same notebooki i choćby smartfony 
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Ciągle możemy rosnąć w Polsce, 
głównie poszerzając ofertę w zakresie 
RTV/AGD, gamingu i rozrywki, 
a także usług dodatkowych. Jednak 
ten wzrost jest ograniczony. Mamy 
według różnych szacunków około 
30, a nawet 40% rynku. To dużo, 
a konkurencja jest silna. Nie chcemy 
walczyć na marże, to ślepy zaułek.
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pakowane są w coraz mniejsze pudełka. Nawet 
jeśli w kolejnych latach będą nam potrzebne nowe 
magazyny – będziemy je wynajmować. Jeśli pojawią 
się jakieś ciekawe możliwości akwizycyjne – skala 
takich transakcji nie jest dla nas duża – sfinansujemy 
to ze środków własnych. Chcemy dzielić się zyskiem 
z akcjonariuszami. Według mnie to nieodzowny 
element bycia spółką publiczną.

Czy potencjalne wypłacenie całego zysku 
netto za 2013 r. akcjonariuszom poprzez 
dywidendę nie ograniczy możliwości 
inwestycyjnych?

Nie przewidujemy żadnych większych inwestycji. 
Co do dywidendy – ostateczna decyzja należy do 
akcjonariuszy.

Jakie korzyści mają płynąć dla grupy 
z przejęcia iSource? Czy w planach są kolejne 
przejęcia?

iSource jest dystrybutorem Apple. Każdy, kto 
działa w branży IT wie, że to ważna marka. Nie 
było możliwe pozyskanie dystrybucji Apple 

bezpośrednio. Poza tym, iSource udało się niezwykle 
korzystnie kupić. Jesteśmy jednym z największych 
graczy na rynku środkowoeuropejskim. Nie ma 
właściwie tygodnia, żebyśmy nie dostawali jakiejś 
wstępnej propozycji przejęcia jakiegoś podmiotu. Te 
propozycje pochodzą z całej Europy. Części z nich 
się przyglądamy. Jednak natura takich rozmów nie 
umożliwia ujawnienia żadnych szczegółów. To są 
jednak długie rozmowy i w najbliższym czasie raczej 
nic się nie wydarzy. Poza tym musimy zakończyć 
proces przejęcia i biznesowej integracji z iSource. 
Nie jest sztuką kupić mniejszy podmiot, nawet 
na niezwykle korzystnych warunkach. Sztuką 
jest zintegrować przejmowaną spółkę tak, aby 
inwestycja szybko się zwróciła. To proces zwykle 
trudniejszy niż negocjacje akwizycyjne, długotrwały 
i angażujący zasoby wewnątrz organizacji, jeśli 
chce się to zrobić dobrze.

Opublikowaliście dość ambitną prognozę, 
w świetle wyników pierwszego kwartału 
nawet bardzo ambitną. Skąd taki optymizm?

Prognozy nie opieramy na naszych nastrojach 
tylko planach i precyzyjnych wyliczeniach. 
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W zeszłym roku wykonaliśmy prognozę, w tym 
będzie podobnie, choć mnóstwo ciężkiej pracy 
jeszcze przed nami. Wyniki pierwszego kwartału to 
w większości efekt inwestycji na nowych rynkach, 
które zaczną przynosić efekty w drugiej połowie 
roku. Nie mam wątpliwości, że zakładane przez 
nas wzrosty – ponad 19% w sprzedaży i niemal 
16% EBITDA są osiągalne, a my mamy plany jak 
to zrobić.

Od pewnego czasu rynek spekuluje nad 
sprzedażą pakietu kontrolnego w ABC Data 
przez MCI. Czy inwestorzy indywidualni mogą 
obawiać się zmiany głównego akcjonariusza?

Niedawno Prezes MCI powiedział w jednym 
z wywiadów, że poniżej 6 złotych nie ma mowy 
o sprzedaży. Ja również uważam, że ABC Data 
jest warta więcej, niż wynika to z rynkowej 
wyceny. Sprzedaż to suwerenna decyzja każdego 
z akcjonariuszy, również tego największego. Trudno 

oczywiście przewidzieć, kto potencjalnie może być 
w przyszłości – zakładając sprzedaż akcji ABC Daty 
przez podmioty związane z MCI – największym 
akcjonariuszem spółki. W związku z tym trudno 
prorokować, jaki to będzie miało wpływ na spółkę. 
Ja jednak wiem, co zresztą widać po naszych 
wynikach, że ABC Data rozwija się w stabilny 
sposób szybciej niż rynek. Jeśli ktoś zainwestuje 
duże pieniądze, raczej trudno spodziewać się, że 
będzie chciał radykalnej zmiany. Nie demontuje 
się dobrze działającego mechanizmu. To byłoby 
działanie irracjonalne. Choć oczywiście jedyne, 
co ja mogę zrobić, to każdego dnia pokazywać 
wszystkim akcjonariuszom, klientom i dostawcom, 
że ABC Data to dobry partner w biznesie i dobra 
inwestycja. To właśnie robimy wszyscy w firmie 
codziennie. To nie jest propaganda czy jakiś tani 
chwyt marketingowy. Popatrzcie i porównajcie, gdzie 
firma była dwa lata temu i gdzie jest teraz. Weźcie 
również pod uwagę, że to wszystko zrobiliśmy bez 
sięgania do kieszeni akcjonariuszy.  
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Inwestorze zadbaj 
o własne prawa. Weź 
udział w Walnym 
Zgromadzeniu swojej 
spółki!
WYWIAD Z PIOTREM CIEŚLAKIEM
WICEPREZESEM ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 
INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH
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Zacznijmy od najważniejszego pytania, 
dlaczego warto brać udział w walnych 
zgromadzeniach (WZ) spółek?

Walne Zgromadzenie jest kluczowym organem 
spółki, decydującym o bardzo wielu niezwykle 
istotnych sprawach dotyczących spółki, jak i jej 
akcjonariuszy. Wymienić można m.in. emisję akcji 
i obligacji, dywidendę, skup akcji własnych, wybór 
rady nadzorczej, czy też powołanie rewidenta 
ds. szczególnych. Niezwykle ważne jest to, że 

podczas obrad WZ można bezpośrednio spotkać 
się z zarządem, zadać mu pytania, sprawdzić, jaki 
jest jego stosunek do akcjonariuszy, czy też do 
dbałości o budowę wartości spółki. Co istotne, 
uzyskane informacje pochodzą z pierwszej ręki, 
a więc najbardziej wiarygodnego źródła, a do tego 
w wielu uprawnień można skorzystać posiadając 
zaledwie jedną akcję. SII uczestniczyło w ostatnich 
latach w bardzo wielu walnych zgromadzeniach, 
udowadniając, że warto to robić,  osiągając zarówno 
sukcesy, jak i natrafiając na skrajnie absurdalne 



przypadki o czym opowiem w dalszej części 
wywiadu. 

Na czym polega istota „Akcji WZ” 
realizowanej przez SII, dlaczego jest to tak 
ważne dla rynku i inwestorów? 

SII od kilku lat organizuje Akcję WZ. W ramach tej 
akcji SII uczestniczy każdego roku w obradach WZ 
kilkudziesięciu spółek giełdowych. SII pojawia się w 
różnych spółkach, zarówno tam gdzie planowane 
są uchwały naruszające interes akcjonariuszy, gdzie 
akcjonariusze mają do zarządu wiele pytań, jak 
i tych, w których chciałoby zweryfikować jakość 
komunikacji i otwartość spółki na akcjonariuszy 
mniejszościowych.

W ilu walnych zgromadzeniach SII wzięło 
udział w ciągu ostatnich kilku lat? Czy 
aktywność SII w tym obszarze pozwoliła 
osiągnąć sukcesy?

SII w ciągu kilku ostatnich lat wzięło udział w blisko 
200 walnych zgromadzeniach. Poza setkami 
uzyskanych odpowiedzi ze strony spółek, poza 
skuteczną pracą nad zmianą nastawienia spółek 
do komunikacji z akcjonariuszami, SII osiągnęło 
wiele sukcesów na płaszczyźnie ochrony praw 
inwestorów. Warto wymienić choćby kilka z nich, 
tj. zablokowanie niekorzystnych emisji w spółkach 
DM IDM i LSI Software, zablokowanie w sądzie 
niekorzystnych dla akcjonariuszy mniejszościowych 
zmian w statucie spółki Pol-Aqua, czy w trakcie 
obrad zmian w statucie e-Muzyki. Ponadto SII 
miało wpływ na zmianę treści wielu niepełnych, 
czy też niekorzystnych dla akcjonariuszy zapisów 
uchwał. Mowa w tym przypadku np. o braku 
cen emisyjnych, niekorzystnych ich poziomach, 
zdecydowanie zbyt wysokich wynagrodzeniach 
członków rad nadzorczych. Oczywiście sukcesów 
było znacznie więcej, ale nie sposób ich wymienić 
w kilku zdaniach.

Czy podczas walnych zgromadzeń często 
można spotkać inwestora indywidualnego?

Niestety nie, a szkoda. Na zachodzie Europy 
inwestorzy indywidualni są bardzo aktywni. 
W Polsce powoli ten stan rzeczy ulega zmianie. 
Większą aktywność można zaobserwować tam, 
gdzie planowane są bardzo kontrowersyjne 
i niekorzystne dla akcjonariuszy mniejszościowych 
uchwały. Zatem pewien postęp już jest. Niemniej 
wciąż zbyt mały. Każdego roku pracujemy nad 
tym, aby te statystyki poprawiały się.

Gdzie można szukać przyczyn absencji 
inwestorów?

Główną barierą są koszty. Przeciętny inwestor 
dysponuje aktywami rzędu 20-30 tys. zł. W jednej 
spółce ma ulokowane np. około 5 tys. zł. Z kolei 
wyjazd na drugi koniec Polski to dzień niezbędnego 
urlopu, koszty przejazdu, koszt zaświadczenia od 
brokera, a czasami noclegu. Zatem dla wielu to się 
po prostu nie kalkuluje. Wyraźnie aktywniejsi są 
natomiast gracze z większymi portfelami, dla których 
udział w WZ kosztowo stanowi ułamek procenta 
wartości pozycji. Tacy inwestorzy podchodzą 
znacznie bardziej świadomie do swoich inwestycji. 
Według naszych badań, co czwarty zamożniejszy 
inwestor stara się uczestniczyć w obradach WZ. 
Gdyby spółki zechciały korzystać z rozwiązań 
e-walnych niewątpliwie statystyki aktywności 
inwestorów indywidualnych mogłyby wyglądać 
znacznie lepiej.
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Dla przeciętnego inwestora wyjazd 
na walne, często na drugi koniec 
Polski, jest nie tylko wyczerpujące, 
ale przede wszystkim kosztowne. 
Nic więc dziwnego, że inwestorzy 
nie uczestniczą w Walnych. Im się 
to po prostu nie opłaca.



Jak wygląda aktywność instytucji 
finansowych podczas obrad?

Jeszcze kilka lat temu zarówno OFE jak i TFI były 
na walnych zgromadzeniach bardzo bierne. Co 
bardzo ważne, tam gdzie dochodzi do naruszenia 
praw inwestorów w ostatnich dwóch latach w końcu 
Fundusze stały się aktywne i walczą o interes 
akcjonariuszy, ale też swoich klientów. To jest 
zauważalna i bardzo ważna zmiana. Lepiej późno 
niż wcale. Należy się z tego cieszyć.

Jak ocenić można ubiegłoroczne efekty 
Akcji WZ?

W ubiegłym roku SII odwiedziło około 30 spółek. 
Bez wątpienia jednak efekty tej pracy należy ocenić 
pozytywnie. Wiele spółek stanęło na wysokości 
zadania i starało się sprostać transparentnej 
komunikacji podczas obrad. Na pewno należy 
zwrócić uwagę na spółki z udziałem w akcjonariacie 
Skarbu Państwa, które jeszcze w 2012 r. jak ognia 
unikały odpowiedzi na pytania podczas obrad. 
Oczywiście spotkało się to wówczas ze stanowczą 
krytyką SII. Przyniosła ona efekt, bo w 2013 r. 
nie było już podobnych problemów. Wszystkie 

te podmioty starały się udzielać niezbędnych 
wyjaśnień. Pozytywnie zaskoczyły także spółki 
z NewConnect, z których większość również 
prowadziła otwartą politykę komunikacji podczas 
obrad i nie unikała nawet tych najtrudniejszych 
pytań. Oczywiście były negatywne wyjątki jak Veno, 
czy PSW Capital.

Czym wyróżniły się te „negatywne wyjątki”?

Na pewno niczym chlubnym. Wspomnieć tu można 
chociażby o próbie negowania prawa do zadawania 
pytań czy ograniczania czasu akcjonariuszom przez 
przewodniczącego obrad jednego z WZ spółki 
Solar. Dopiero stanowcza reakcja akcjonariuszy 
zmusiła przewodniczącego wybranego m.in. 
głosami członków zarządu spółki Solar do zmiany 
swojej postawy. Warto przypomnieć o problemach 
z uzyskaniem wyjaśnień na kluczowe kwestie 
związane z kontrowersjami dotyczącymi spółki 
PSW Capital. Wobec licznych wątpliwości wokół 
spółki, tę sprawę SII skierowało do prokuratury (na 
rzecz ponad 50 poszkodowanych akcjonariuszy 
PSW). Były też tak skrajne sytuacje jak ta z WZ 
spółki Veno, gdzie zarząd nie chciał udzielać 
praktycznie żadnych, nawet najprostszych 
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odpowiedzi dotyczących spółki, informując, że 
odpowie na nie, ale na piśmie. Wobec irytacji 
akcjonariuszy i braku odpowiedzi na elementarne 
pytania, padło pytanie z sali „Czy Zarząd jest 
kompetentny do sprawowania tej funkcji, skoro nie 
może udzielić odpowiedzi na pytania na Walnym 
Zgromadzeniu?”. Odpowiedź była niestety żenująca, 
a zarazem komiczna. Prezes Veno odpowiedział 
z uśmiechem, że na to pytanie również odpowie na 
piśmie. Z kolei po wielu dniach przemyśleń zarząd 
odpisał akcjonariuszom w  raporcie bieżącym, 
m.in. iż „Odpowiedź na tak zadane pytanie nie 
leży w kompetencji Zarządu”, wskazując przy tym 
iż oceny dokonują stosowne organy. Wniosek 
z odpowiedzi jest jednak jasny, Zarząd Veno nie 
potrafi odpowiedzieć, czy posiada kompetencje do 
sprawowanego urzędu. Wobec wydarzeń z tego 
WZ nie dziwi jednak taka odpowiedź. Takie sytuacje 
pokazują, że w wielu spółkach wciąż jest sporo 
pracy u podstaw i m.in. w tym rola SII, aby właśnie 
takie postawy i zachowania spółek publicznych 
zmieniać czy też piętnować. 

Czy inwestorzy mogą mieć wpływ na 
aktywność SII na walnych? Czy można 
udzielić SII pełnomocnictwa na walne?

Oczywiście tak. Ta aktywność jest wręcz przez 
nas oczekiwana. Między innymi po to właśnie 
organizujemy tę akcję, aby aktywizować 
akcjonariuszy mniejszościowych i zachęcać ich 

do tego, aby zadbali oni o swoje prawa i interes. 
Dajemy inwestorom  możliwość wpływu na wybór 
spółek. SII obok samodzielnie wybranych spółek, 
odwiedzi te, które będą cieszyć się największym 
zainteresowaniem. Ponadto, jak każdego 
roku SII będzie przyjmować od akcjonariuszy 
pełnomocnictwa. 

W jaki sposób inwestor może pozyskać 
informacje o planowanym udziale SII 
w walnym zgromadzeniu danej spółki?

Stowarzyszenie będzie na bieżąco o tym informować 
na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem 
www.sii.org.pl/akcjawz. Również pod tym adresem 
inwestorzy mogą zgłaszać SII swoje propozycje. 
Zachęcamy więc do śledzenia zakładki oraz do 
tego, aby akcjonariusze w większym stopniu 
dbali o własne prawa, by brali udział w walnych 
zgromadzeniach swoich spółek!  

„Akcja WZ” to:

1. Ochrona praw i aktywizacja 
inwestorów

2. Edukacja inwestorów

3. Edukacja spółek w zakresie 
poszanowania praw akcjonariuszy 
i komunikacji

4. Walka o transparentność rynku
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Akcja WZ w 2013 roku zakończyła 
się sporym sukcesem. Obecność SII 
na WZ w większości przypadków 
mobilizuje spółki do bardziej 
transparentnej polityki informacyjnej 
i większej otwartości na pytania 
inwestorów. 

http://www.sii.org.pl/7570/ochrona-praw/biezace-interwencje/sii-startuje-z-kolejna-edycja-akcji-wz-przylacz-sie-zglos-swoja-spolke.html


Na giełdach 
konsolidacja, GPW 
przeszkadza Ukraina
ŁUKASZ PORĘBSKI
STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem 
ostatnich miesięcy jest konflikt na 
Ukrainie. Pomimo dobrych odczytów 
makroekonomicznych inwestorzy zaczęli 
pozbywać się ryzykownych aktywów. 
Najboleśniej odczuwają to strony konfliktu, 
ich waluty, obligacje i akcje najmocniej straciły 
na wartości. Jednak rykoszetem dostała 
również GPW, która jest kwalifikowana 
przez inwestorów zagranicznych do jednego 
koszyka Europy Środkowo-Wschodniej.

Konflikt na Ukrainie przyszedł niespodziewanie. 
Po obaleniu Janukowycza i ustanowieniu 
nowego ukraińskiego rządu w Kijowie, doszło do 
demonstracji sprzeciwu wobec tych zmian. Na 
Krymie, po manifestacjach odbyło się referendum 
o przyłączeniu do Rosji (uznane za nieważne 
i nielegalne przez organizacje międzynarodowe). 

Kolejnym doniesieniom mediów towarzyszyła panika 
i wyprzedaż na rynkach finansowych. Do tego 
doszły sankcje krajów zachodnich potępiających 
interwencje wojskową Rosji, która tłumaczyła się 
koniecznością ochrony swoich obywateli, a także 
strach przed wybuchem wojny. Obecnie konflikt 
przeniósł się na wschód Ukrainy, gdzie również 
uaktywnili się separatyści. Wydarzenia te będą 
miały także istotny wpływ na gospodarkę, m.in. 
wstrzymanie inwestycji oraz odpływ kapitału.

Po silnej wyprzedaży na giełdach nastąpiło 
odreagowanie spadków i trend boczny. Główne 
indeksy giełd zachodnich odrobiły straty i wróciły 
w okolice historycznych maksimów. Dużo słabiej 
w  tym kontekście zachowywał się warszawski 
parkiet, głównie z racji położenia geograficznego 
Polski i bliskich stosunków handlowych z Ukrainą 
i Rosją. Ponadto GPW jest wciąż obciążona 
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czynnikiem lokalnym w postaci reformy OFE. 
Według wstępnych danych do tej pory zaledwie kilka 
procent obywateli zdecydowało się na pozostanie 
w OFE, co może oznaczać w przyszłości znaczący 
odpływ środków i ryzyko podaży.

Amerykańska Rezerwa Federalna w tym czasie 
podjęła decyzje o kolejnych obniżkach skali skupu 
aktywów w ramach programu QE3 – do poziomu 
45 mld dolarów miesięcznie. Fed zrezygnował 
jednak z uzależniania podwyżki stóp procentowych 
od poziomu stopy bezrobocia w USA. Ta bowiem 
w kwietniu spadła do poziomu najniższego od 
lat – 6,3. Celem będzie także poziom inflacji, 
ustalony na 2%. Należy zatem oczekiwać, iż 
dopiero pół roku po zakończeniu programu QE3 
stopy procentowe zostaną podwyższone po raz 
pierwszy. Może to nastąpić na wiosnę 2015 r. 
Nad pomysłami na walkę z niską inflacją i marnym 
wzrostem gospodarczym w strefie euro pracuje 
obecnie EBC, od ich wprowadzenia może wiele 
zależeć w przypadku rynków akcji. Pomimo tego, 
że indeksy wyprzedzające koniunkturę wskazują 
na ożywienie, poziom bezrobocia czy dynamika 
PKB na Starym Kontynencie pozostawiają bowiem 
wiele do życzenia.

Według szybkiego szacunku produktu krajowego 
brutto za I kwartał 2014 r. polska gospodarka rosła 
w tempie 3,3% w skali roku. Oznacza to najwyższą 
dynamikę od dwóch lat (ostatnio w  I kwartale 
2012 r. odnotowano wzrost 3,5% r/r), jednak 
wtedy nasza gospodarka zwalniała, a teraz się 

rozpędza. Co więcej, przyspieszenie jest większe 
niż spodziewał się rynek, a także 
ministerstwo finansów i gospodarki. 
PKB wyrównany kwartalnie 
wzrósł o 1,1% w porównaniu 
z poprzednim kwartałem. Pokazuje 
to przyspieszenie ożywienia 
gospodarczego. Strukturę wzrostu 
poznamy przy regularnym szacunku 
PKB za I kw., który zostanie opublikowany w dniu 
30.05.2014 r.

Według danych Ministerstwa Finansów zadłużenie 
Skarbu Państwa na koniec lutego 2014 r. spadło do 
poziomu 733,5 mld zł. Spadek jest spowodowany 
umorzeniem części krajowych obligacji skarbowych 
w efekcie przeprowadzenia reformy w systemie 
emerytalnym. Obecnie aż 60% długu jest w rękach 
inwestorów zagranicznych. Zmiany w OFE mogą być 
jednak uznane za niekonstytucyjne przez Trybunał 
Konstytucyjny. Rząd straszy przekroczeniem 
progów ostrożnościowych i zapaścią gospodarczą. 
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Udział poszczególnych składowych w dynamice PKB

WIG20 mWIG40 sWIG80 Saldo wpłat i 
umożeń TFI

Saldo 
funduszy akcji śr C/Z śr C/WK

I kw 2013 -8,2% 2,8% 4,7% +4,3 mld zł +0,8 mld zł 15,3 2,90

II kw 2013 -5,3% 5,8% 7,1% +5,7 mld zł +0,8 mld zł 13,6 2,61

III kw 2013 6,5% 18,0% 13,6% +1,7 mld zł +1,2 mld zł 15,1 2,73

IV kw 2014 8,7% 19,3% 25,1% +20,2 mld zł +6,8 mld zł 16,5 2,86

sty 2014 8,4% 13,7% 17,3% +1,7 mld zł +0,2 mld zł 15,5 2,70

lut 2014 0,4% 2,1% 7,7% b.d. b.d. 14,4 2,56

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych analizy.pl (fundusze detaliczne) i stooq.pl (wskaźniki dla spółek GPW

PKB w I kw.
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Wiele instytucji, w tym publicznych, skrytykowało 
reformę zarówno pod względem prawnym, jak 
i faktu, że zmiany doprowadzą do zwiększenia długu 
ukrytego (ten ze względu na wysoką waloryzację 
w ZUS jest droższy niż koszt obligacji w OFE 
i niezrównoważony, co spowoduje wyższe dopłaty 
do FUS i deficyt budżetowy w przyszłości).

Informacje z rynku pracy wskazują na znaczącą 
poprawę sytuacji w stosunku do początku 
ubiegłego roku. W lutym i marcu 2014 r. stopa 
bezrobocia spadła łącznie o 0,5 pkt. proc. do 
poziomu 13,5%. Co więcej poziom ten jest o 0,8 pp 
niższy od zanotowanego w analogicznym miesiącu 
roku ubiegłego, co wskazuje na zmianę tendencji. 
W kolejnych miesiącach stopa bezrobocia nadal 
powinna się obniżać, aby na przełomie sierpnia 
i  września osiągnąć swoje roczne sezonowe 
minimum – może nawet poniżej 12%.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 
2014 r. wzrosły zaledwie o 0,3% w stosunku do 
analogicznego miesiąca roku ubiegłego. 
Już od 7 miesięcy inflacja znajduje 
się na ustabilizowanym poziomie 
poniżej 1%. Głównym powodem są 
niskie ceny żywności, surowców 
i energii. W najbliższych kwartałach 
koniunktura gospodarcza wciąż powinna 
się poprawiać bez presji na wzrost inflacji. Mówi się 
nawet o możliwej deflacji w okresie wakacyjnym. 
W związku z tym RPP utrzymuje na niezmienionym 
poziomie rekordowo niskie stopy procentowe 
(2,5%). Powinno to sprzyjać odradzaniu się popytu 
konsumpcyjnego i inwestycyjnego, a co za tym idzie 
stopniowemu powrotowi inflacji do celu do końca 
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Stopy
proc. NBP
bez zmian
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roku, oraz stabilizacji na rynkach finansowych. Nie 
wiadomo jednak jaki będzie wpływ ewentualnej 
recesji gospodarczej w Ukrainie i bardzo słabego 
wzrostu w Rosji na obniżenie wzrostu PKB i inflacji 
w Polsce. W negatywnym scenariuszu należy 
oczekiwać wydłużenia czasu utrzymania stóp na 
niezmienionym poziomie.

W ostatnich miesiącach mieliśmy nadal do czynienia 
ze stabilizacją kursów walutowych. Zakres wahań 
kursów EUR/PLN i USD/PLN jest coraz mniejszy, 
co może oznaczać bliskie wybicie. 

Dynamika cen i wynagrodzeń

Kursy walut (w PLN)
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sprzedaż detaliczna

(marzec)
+3,1%

Wynik poniżej oczekiwań, jednak duży wpływ ma efekt bazy, tj. w zeszłym 

roku Święta Wielkanocne były w marcu, a w tym roku w kwietniu.

nowe zamówienia 

w przemyśle

(marzec)

+5,9%
Po bardzo dobrych odczytach z lutego (+12,5% r/r), popyt na wyroby i usługi 

lekko wyhamował, lecz wciąż świadczy o wzroście przyszłej produkcji. 

Zwolniły zamówienia eksportowe.

produkcja przemysłowa

(marzec)
+5,4%

Wynik poniżej oczekiwań, lecz rośnie w porównaniu do poprzednich 

miesięcy i wskazuje na poprawę w sektorze produkcji przemysłowej. Spadki 

sprzedaży są coraz większe w energetyce i górnictwie.

produkcja 

budowlano-montażowa

(marzec)

+17,3%
W tym samym miesiącu poprzedniego roku „budowlanka” spadała o 18,5% 

r/r. Bieżący rok może być przełomowy dla branży budowlanej.

wskaźnik PMI dla 

przemysłu (kwiecień)
52 pkt.

Spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynik poniżej oczekiwań. 

Powodem był słabszy popyt ze strefy euro i konflikt ukraińsko-rosyjski.

dane procentowe w skali roku
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Deutsche Telekom 
wykorzystuje 
wieloletnią tradycję 
inwestowania na 
giełdzie w Niemczech 
WYWIAD Z ALEKSANDREM BEK
DEUTSCHE TELEKOM INVESTOR RELATIONS
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Jaki jest profil typowego niemieckiego 
inwestora indywidualnego?

Aleksander Bek: Profil inwestora indywidualnego 
w Niemczech odzwierciedla długą tradycję zarówno 
gospodarki rynkowej jak i samego rynku kapitałowego 
w tym kraju. Według badań Uniwersytetu w Lipsku 
z 2012 roku, przeciętny inwestor indywidualny 
ma 56 lat. W 90% przypadków to mężczyzna. To 
zazwyczaj urzędnik, pracownik biurowy lub emeryt. 
Jego doświadczenie w inwestowaniu sięga średnio 
22 lat i posiada on około 19 różnych spółek w 
swoim portfelu. Jego perspektywa inwestycyjna 
jest długoterminowa. Jest on zorientowany na 
dywidendy, gdyż głównym celem inwestycyjnym jest 
zwiększenie lub zabezpieczenie swojego majątku 
(tak zadeklarowało 89% respondentów). Niemieccy 
inwestorzy indywidulani chętnie uczęszczają na 
walne zgromadzenia oraz targi inwestorów, informacji 
szukają w prasie ekonomicznej i finansowej. Aż 96% 
inwestorów indywidualnych czerpie informacje 
inwestycyjne z internetu, rzadko jednak z portali 
społecznościowych.

Jak zmieniała się liczba inwestorów 
indywidualnych w ostatnich latach 
w Niemczech?

Coroczne badanie l iczby inwestorów 
przeprowadzane jest przez Deutsches Aktieninstitut 
(DAI), czyli Niemiecki Instytut Akcji. Według 

najnowszego raportu DAI z marca 2014 r. liczba 
osób inwestujących bezpośrednio w akcje lub 
poprzez jednostki uczestnictwa w funduszach 
inwestycyjnych wyniosła ponad 8,9 mln osób. 
Oznacza to, że prawie co siódmy mieszkaniec 
Niemiec w wieku powyżej 14 lat lokował swoje 
oszczędności na rynku akcji. Raport DAI podkreśla 
jednak, że o ile liczba osób bezpośrednio 
inwestujących w akcje była stabilna w 2012 roku 
(około 4,6 mln), o tyle liczba posiadających jednostki 
funduszy inwestycyjnych spadła z 6,6 mln do 
6,1mln osób. Wyniki badania wskazują, że głównym 
powodem mogła być realizacja zysków w drugiej 
połowie roku.

Ilu inwestorów indywidualnych ma Deutsche 
Telekom? Co wpłynęło na taką liczbę 
akcjonariuszy?

Na koniec zeszłego roku w poczet inwestorów 
indywidualnych Deutsche Telekom (DT) mogliśmy 
zaliczyć około 1,5 mln osób, którzy posiadali 
16,3% akcji znajdujących się w obrocie. Tak 
znaczną liczbę prywatnych akcjonariuszy spółka 
zawdzięcza swojej bogatej historii. W ofercie 
publicznej DT w 1996 roku, która należała do jednej 
z największych ofert w Europie, 43% akcji zostało 
przydzielonych inwestorom indywidualnym, których 
zapisało się 1,9 mln! Sprawiło to, że akcje DT były 
często określane mianem „akcji ludowych” albo 
„Volksaktie”.

Dlaczego inwestorzy indywidualni są ważni 
dla Deutsche Telekom?

Z naszych obserwacji wynika, że przeciętny 
okres trzymania akcji w portfelu przez inwestorów 
indywidualnych jest stosunkowo długi. Sprawia to, że 
prywatni akcjonariusze są swoistą kotwicą i ważnym 
czynnikiem stabilizującym strukturę akcjonariatu. 
Do tego grona akcjonariuszy można w  łatwy 
sposób dotrzeć poprzez internet, newslettery, walne 
zgromadzenia, prezentacje na targach inwestorów, 
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Inwestor indywidualny w Niemczech 
bardzo różni się od tego polskiego. 
Inwestuje długoterminowo, 
w  portfelu ma około 19 spółek 
i  22  letnie doświadczenie w na 
giełdzie. Nasi zachodni sąsiedzi do 
tego chętnie uczestniczą w walnych 
zgromadzeniach. Czyli zupełnie 
inaczej niż w Polsce. 



a także poprzez innych pośredników. Dzięki temu, 
że inwestorzy indywidualni znają produkty DT 
z życia codziennego, łatwiej rozumieją nasz model 
biznesowy oraz nasze wartości.

Czy mógłby Pan wymienić, jakie podstawowe 
narzędzia relacji inwestorskich stosują 
Państwo w komunikacji z inwestorami 
indywidualnymi?

DT stosuje zarówno standardowe narzędzia 
znane z innych spółek z DAX, jak i wykracza 
poza nie. Na oficjalnej stronie DT (telekom.com/
investor-relations) znajduje się specjalna zakładka 
poświęcona relacjom z inwestorami indywidualnymi. 
Można w niej znaleźć kalkulator dywidend, 
zamówić raporty kwartalne, są też tam dane 
kontaktowe osób pracujących w dziale Investor 
Relations (IR) razem z ich zdjęciami. Dodatkowo 
inwestorzy indywidualni mogą subskrybować nasz 

kwartalny, dwujęzyczny newsletter, brać udział 
w webinarach organizowanych przez IR i śledzić 
nasz kanał twitterowy. Dzwoniąc na infolinię, 
inwestorzy indywidualni rozmawiają z tymi samymi 
pracownikami IR, co nasi inwestorzy instytucjonalni, 
co zapewnia dostęp do najwyższej jakości informacji! 
Przewidywalna polityka dywidendowa ma również 
duże znaczenie w komunikacji z inwestorami 
indywidualnymi.
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Deutsche Telekom (DT) posiada około 
1,5 mln inwestorów indywidualnych, 
którzy posiadają 16,3% akcji 
znajdujących się w obrocie. W ofercie 
publicznej DT w 1996 roku, 43% akcji 
zostało przydzielonych inwestorom 
indywidualnym, których zapisało 
się 1,9 mln!

1997

5 601

3 293

627

1 681

1998

6 789

3 604

911

2 274

1999

8 231

3 487

1 518

3 226

2000

11 828

3 463

2 748

5 617

2001

12 853

3 087

2 607

7 159

2002

11 549

2 912

2 088

6 549

2003

11 127

2 960

2 086

6 081

2004

10 504

2 661

1 944

5 899

2005

10 796

2 730

2 014

6 052

2006

10 314

2 366

1 874

6 074

2007

10 317

2 370

1 677

6 270

2008

9 317

2 188

1 365

5 764

2009

8 811

2 219

1 405

5 187

2010

8 385

2 349

1 305

4 731

2011

8 477

2 357

1 534

4 586

2012

9 490

2 870

1 662

4 958

2013

8 921

2 811

1 749

4 361

Tylko fundusze akcyjne* Akcje i fundusze akcyjne Tylko akcje

*Fundusze akcyjne, w tym fundusze mix

Liczba inwestorów indywidualnych maleje od 2001 roku, jednak odbija się od dna z czasów kryzysu finansowego, 
wchodząc w trend wzrostowy.

Wykres 1. Liczba inwestorów indywidualnych w Niemczech, w tysiącach

Źródło: Raport DAI, dostępny na https://www.dai.de, Marzec 2014 „Aktionärszahlen des Deutschen Aktieninstituts 2013“



Jakie dodatkowe narzędzia stosuje spółka, 
aby zachęcić niemieckich indywidualnych 
inwestorów do inwestycji w jej akcje?

Chcemy nie tylko docierać do obecnych 
akcjonariuszy indywidualnych, ale także zdobywać 
nowych. W tym celu rozpoczęliśmy kooperację 
z pośrednikami (nazywamy ich potocznie 
„mnożnikami” bądź „multiplikatorami”). Można 
ich podzielić na trzy grupy. Pierwsza to doradcy 
inwestycyjni „wealth management” oraz „family 
offices”, którzy mają kontakt z najzamożniejszymi 
inwestorami indywidualnymi. Druga grupa to 
doradcy inwestycyjni w filiach banków, których 
klientami są inwestorzy ze średniej półki. Dla 
obydwu grup przygotowujemy prezentacje, podczas 
których omawiamy argumenty inwestycji w spółkę. 
Ostatnią grupą są stowarzyszenia inwestorów 
indywidualnych, z którymi współpracujemy 
poprzez uczestnictwa w targach, prezentacjach 
oraz warsztatach.

Czy akcjonariusze Deutsche Telekom 
przyjeżdżają na Walne Zgromadzenia spółki? 
Jak wyglądają takie Walne?

Inwestorzy indywidualni biorą czynny udział 
w Walnych Zgromadzeniach Deutsche Telekom. 
W zeszłym roku w maju na WZ przyjechało 
3,8 tys. akcjonariuszy. Obserwujemy jednak trend 
spadkowy. 

Walne Zgromadzenie odbywa się w arenie sportowej 
w Kolonii i jest ogromnym przedsięwzięciem 
logistycznym z uwagi na liczbę uczestników. 
Zgromadzenie rozpoczyna się w godzinach 
rannych i trwa do samego wieczora, gdyż prywatni 
akcjonariusze aktywnie korzystają ze swojego 
prawa do zadawania pytań.  

Aleksander Bek – starszy specjalista w dziale Group Investor 
Relations w Deutsche Telekom. Ukończył Szkołę Główną Handlową 
w Warszawie oraz prestiżowy program CEMS MIM. Dwa lata 
pracował jako analityk w funduszu private equity w Warszawie, 
po czym wziął udział w programie organizowanym przez Deutche 
Telekom z zakresu zarządzania finansami. Doświadczenie nabywał 
również w dziale controllingu koncernu. W DT Group Investor 
Relations odpowiada za działalność grupy na rynkach europejskich 
poza Niemcami.

Przeciętny niemiecki inwestor indywidualny...
• jest osobą starszą (ma ok. 56 lat, a 47% 

inwestorów jest w wieku powyżej 60 lat),
• jest mężczyzną (90%),
• jest pracownikiem umysłowym, urzędnikiem 

państwowym lub emerytem,
• inwestuje od ok. 22 lat,
• ma w swoim portfelu ok. 19 spółek,
• inwestuje długoterminowo i w spółki 

dywidendowe,
• chce pomnożyć lub utrzymać swój 

majątek (89%),
• bierze udział w WZA i spotkaniach dla 

akcjonariuszy,
• czyta prasę ekonomiczną i finansową,
• korzysta z Internetu w celu zdobycia 

informacji związanych z inwestycjami 
(96%), jednak rzadko używa portali 
społecznościowych.

Źródło: Materiały spółki.
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Komunikacja 
z inwestorami na 
rynku Catalyst
MICHAŁ MASŁOWSKI
STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Catalyst to najmłodsze dziecko Giełdy 
Papierów Wartościowych. To rynek, na 
którym notowane są głównie obligacje 
korporacyjne. Ze względu na swój charakter 
jest to zdecydowanie najmniej dynamiczny 
rynek ze wszystkich jakie są prowadzone 
przez Giełdę Papierów Wartościowych. 

To oczywiście nic dziwnego, zawsze na rynku, na 
którym są notowane obligacje będzie się mniej 
działo niż na rynku akcji. Ale czy to znaczy, że rynek 
obligacji jest mniej ciekawy? Że inwestorzy się nim 
nie interesują? Nic bardziej mylnego.

Młody nie znaczy że mały

To, że rynek jest młody wcale nie znaczy, że wciąż 
tkwi w powijakach. Wydaje się, że zarówno emitenci, 
jak i inwestorzy, doceniają mechanizm jaki dla nich 
stworzono. W samym tylko 2013 r. na Catalyst były 
notowane obligacje korporacyjne od 133 emitentów. 
Wartość przeprowadzonych emisji tychże obligacji 
wyniosła 52 mld zł, a wartość obrotów 1,9 mld zł. 
Ta ostatnia liczba nie robi wrażenia w porównaniu 
z rynkiem akcji, ale trzeba mieć na uwadze 
o jakim instrumencie mówimy. Największe emisje 
obligacji notowanych na rynku Catalyst w 2013 r. 
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przeprowadziły spółki PGE (wartość emisji 1 mld zł), 
ING (565 mln zł) oraz GNB Auto Plan (519 mln zł).
Oprócz dominującego trybu plasowania emisji 
w drodze oferty prywatnej, na Catalyst notowane 
są też obligacje, wyemitowane w drodze oferty 
publicznej. Ze znaczących należy wymienić oferty 
Ganta, GPW, Getin Noble Bank, PCC Rokita, PKN 
Orlen oraz Kruka.

„Dobrą robotę” dla rynku obligacji zrobiły też 
niskie stopy procentowe. Inwestorzy w naturalny 
sposób poszukują jakichkolwiek inwestycji, które 
pozwolą zarobić więcej niż 2–3% w skali roku, jakie 
aktualnie można uzyskać na tradycyjnych lokatach 
bankowych, a jednocześnie nie będą niosły ryzyka 
tak charakterystycznego dla akcji.

Inna dynamika i charakter rynku Catalyst

Podstawowa różnica między rynkiem akcji a obligacji 
to zmienność. W związku z tym na rynku obligacji 
nie ma day-traderów. Nikt nie kupuje rano, żeby 
sprzedać po południu. Inwestycje z horyzontem 
tygodniowym, czy też nawet miesięcznym 
należą do rzadkości. Zdecydowana większość 
inwestorów kupuje obligacje na długi termin. Wynika 
to oczywiście z możliwych do uzyskania stóp 
zwrotu, które przeważnie nieznacznie przekraczają 
oprocentowanie lokat bankowych. Spora grupa 
inwestorów kupuje obligacje i najczęściej trzyma 
je aż do wygaśnięcia. Obligacje są dla nich 
idealnym wręcz substytutem lokat bankowych. 
Nawet konstrukcja takiej obligacji jest w dużym 
przybliżeniu podobna do lokaty bankowej. Podobnie 
jak w banku inwestorzy lokują pieniądze na z góry 
określony termin i znają, przynajmniej przybliżone, 
oprocentowanie. Jedyna różnica jest taka, że daną 
obligację można w dowolnym momencie sprzedać. 
Lokaty bankowej zerwać, bez utraty odsetek, 
najczęściej nie możemy. Oczywiście ewentualna 
sprzedaż obligacji musi być wykonana umiejętnie, 
tak aby nie pozbawić się odsetek za okres trzymania 
obligacji.

Kryzys zaufania

Rynek Catalyst nie cieszy się jednak dobrą renomą 
wśród inwestorów. Na ten brak zaufania zapracowali 
po części sami emitenci, którzy tylko w 2013 r. nie 
wykupili długu na ponad 130 mln zł. Aż 26 podmiotów 
spóźniało się lub w ogóle nie wypłacało odsetek. 
5 podmiotów w trakcie roku zbankrutowało (Ideon, 
MEW, TimberOne, EFH i Gant), pozostawiając 
inwestorów na przysłowiowym lodzie.

Za Catalystem ciągnie się więc takie odium, które 
powoduje to, że inwestorzy dosyć niechętnie 
patrzą w kierunku wielu podmiotów, które wybrały 
emisję długu jako stałe źródło finansowania. Co 
mogą zatem zrobić spółki, aby wybić się ponad 
przeciętność i z sukcesem plasować kolejne emisje 
obligacji? Odpowiedź jest banalna, samo wykonanie 
już nie - nie mogą zawodzić zaufania inwestorów

Relacje inwestorskie na Catalyst

W związku z tą, pewną odmiennością rynku 
Catalyst i naturalnie ograniczoną aktywnością 
inwestorów, wydaje się, że niektórzy nie doceniają 
tego rynku. Ba, wręcz podejrzanie patrzą na to, 
że na rynku Catalyst są inwestorzy i że trzeba się 
z nimi komunikować. Część z emitentów zdaje się 
tak postępować. Emitują obligacje i zapominają 
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Obligacje są stosunkowo podobne 
do lokat bankowych I są  dla nich 
idealnym substytutem. Obligacje 
mają to do siebie, że inwestorzy 
wykupują je na określoną kwotę, 
termin wykupu oraz oprocentowanie. 
W przeciwieństwie do lokat 
bankowych, obligacje można 
w dowolnej chwili sprzedać tak, aby 
nie stracić odsetek. 



o wszystkim, ograniczając się do spłaty odsetek 
w określonych terminach.

Niestety słyszałem też wypowiedzi osób z władz 
rynku kapitałowego, którzy ze zdziwieniem pytali: 
„Ale jak to? Relacje inwestorskie na Catalyst? Po 
co?”

Z inwestorami na rynku Catalyst należy się 
komunikować tak samo jak z inwestorami 
inwestującymi na rynku akcji. Tu sprawa jest prosta, 
są emitenci, są inwestorzy, jest kapitał. A zatem jest 
to normalny rynek giełdowy, na którym obowiązują 
takie same prawa jak na podstawowym parkiecie 
GPW, czy na NewConnect.

Z punktu widzenia spółek to wszystko prowadzi 
do jednego celu - zwiększenia wiarygodności. 
W konsekwencji emitenci powinni odnosić wymierne 
korzyści, czyli móc plasować kolejne emisje, po 
pierwsze w całości z sukcesem, a po drugie taniej.
Dla inwestorów korzyść też jest oczywista. Kupując 
obligacje od zaufanego podmiotu, wiedzą, że 
podejmują mniejsze ryzyko tego, że ich pieniądze 
nie przepadną w kolejnej podejrzanej transakcji.

Powyższe wnioskowanie wydaje się oczywiste. 
Nie da rady jednak tego osiągnąć działając 
krótkoterminowo i doraźnie. Aby zbudować zaufanie 
inwestorów i pewną markę swoich obligacji potrzeba 
najzwyczajniej w świecie działań długofalowych.

Problem mają w szczególności te podmioty, które 
nie posiadają ogólnopolskiego znanego brandu, jak 
np. Orlen, który całą promocję swoich obligacji oparł 
na dużej (i zapewne drogiej) kampanii reklamowej 
w ogólnopolskich mediach, w tym w telewizji.

Ciekawym, pozytywnym przypadkiem, są kolejne 
publiczne emisje obligacji PCC Rokita, spółki 
do tej pory mało znanej, bo nienotowanej na 
warszawskiej giełdzie, która dosyć konsekwentnymi 
działaniami z zakresu relacji inwestorskich, niemalże 
identycznymi jak na rynku akcji, przyzwyczaiła 
inwestorów do tego, że obligacje spółki to ciekawa 
inwestycja. PCC Rokita od 2011 r. uplasowała 
już 6 emisji obligacji, prowadząc otwartą, a co 
najważniejsze regularną politykę informacyjną. To 
co jest bardzo widoczne to ten brak doraźności, 
działania z doskoku, który wydaje się procentuje.

Czy warto zatem prowadzić relacje inwestorskie 
na rynku Catalyst? Ależ oczywiście. Pytanie wręcz 
nie powinno brzmieć, czy warto. Bo to nie jest 
kwestia wyboru. Te relacje prowadzić po prostu 
trzeba. Dyskusja powinna więc dotyczyć tego jak 
to zrobić efektywnie. Stawką z jednej strony jest 
przecież długoterminowa wiarygodność spółki 
będącej emitentem obligacji. Z drugiej strony na 
takich działaniach będą zyskiwać inwestorzy, 
którzy o wiele prościej będą mogli identyfikować 
bezpiecznych i wiarygodnych emitentów. Chodzi 
o to, aby inwestorzy nauczyli się, że są dodatkowe 
kryteria wyboru obligacji poza oprocentowaniem. 
Takie działania powinny powodować to, że coraz 
mniej inwestorów będzie kończyć swoje inwestycje 
z niespłaconymi obligacjami Ganta, Anti, itp.  
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Obligacje charakteryzują się 
stosunkowo niewielkim ryzykiem, 
przy rozważnym wyborze emitenta. 
Ale niestety ono istnieje. Na rynku 
Catalyst mamy kilka niechlubnych 
przykładów, kiedy to spółki nie 
wykupowali obligacji na czas, czy 
nawet bankrutowali. Na tym rynku, 
zaufanie inwestorów to podstawa.  
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Enron, Arthur 
Andersen i inne, 
czyli wszystko 
o rachunkowości 
kreatywnej (2/2)
PIOTR RYBICKI
NADZÓRKORPORACYJNY.PL

Szeroko z pojęciem rachunkowości 
kreatywnej spotykamy się już od kilkunastu 
lat. Głośno o działaniach mających na 
celu tzw. „kreowanie” w rachunkowości 
– w szczególności kreowania danych 
prezentowanych w sprawozdaniach 
finansowych – świat dowiedział się w czasie 
tzw. „sprawy Enronu” na początku XXI wieku. 

Pierwsza część artykułu została opublikowana 
w Akcjonariuszu nr 1/2014.

To właśnie zysk netto będzie najczęściej narażony 
na działanie rachunkowości kreatywnej. Wynika 
to z faktu, że dla wielu inwestorów wielkość zysku 

jest wykładnią oceny kondycji finansowej spółki, 
a często też podstawą do oceny firmy w kontekście 
potencjalnej dywidendy. 

Dlatego dzisiejsza publikacja w przeważającej części 
będzie poświęcona kreowaniu wielkością zysku 
netto – i to zarówno zawyżaniem, jak i świadomym 
zaniżaniem go. 

Ale trzeba pamiętać, że nie tylko zysk (strata) netto 
jest narażony na sztuczne jego ustalanie. W zasadzie 
kreować można każdą informację generowaną 
przez spółkę na zewnątrz – taką która może być 
w kręgu zainteresowania inwestorów. A więc po 
kolei…
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Ukrywanie strat

Z ukrywaniem strat mamy do czynienia 
w przypadku, gdy spółka ma już wiedzę, iż na 
danym zleceniu (kontrakcie) poniosła straty, ale 
z sobie tylko znanych powodów nie przekazuje 
tej informacji opinii publicznej. A ponieważ na 
naszej giełdzie raportowanie wyników odbywa się 
w cyklu kwartalnym, to w zasadzie bardzo szybko 
spółka może „załapać się” jako ta która stosuje 
rachunkowość kreatywną w ujęciu negatywnym. 
Jako przykłady można tutaj podać spółki z branży 
budowlanej, które w wyniku akcji „Euro 2012” wygrały 
i zawarły, jak się później okazało, niekorzystne 
kontrakty. Mimo, iż umowy były zawierane w latach 
2008-2010, to negatywne skutki były widoczne 
dopiero w sprawozdaniach finansowych za 2011 czy 
2012 rok. Trudno uwierzyć, że spółki dowiedziały 
się o stratach dopiero po zakończeniu realizacji.

Brak odpisów aktualizujących należności

Drugim – lecz niezwykle częstym narzędziem 
rachunkowości kreatywnej – jest fakt nie uznawania 
za bezwartościowe należności – które nie zostały 
i najprawdopodobniej nie zostaną nigdy zapłacone. 
Definicja ustawy o rachunkowości w tym zakresie 
zdecydowanie nie pomaga – „należności o znacznym 
stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności”. 
„Znaczny stopień prawdopodobieństwa” jest 
z założenia uznaniowy i co naturalne inne zdanie 

może mieć spółka, inne audytor a jeszcze inne 
inwestor. 

Problem pojawia się wtedy, gdy spółka w świadomy 
sposób steruje czy tworzyć odpis aktualizujący czy 
też nie. Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki braku 
zapłaty taki odpis powinien być utworzony.

Przykład 1

Zysk spółki przed utworzeniem odpisów 
aktualizujących należności wynosi 200 tys. zł

Zgodnie z ogólną oceną sytuacji kontrahentów – 
rzetelny odpis aktualizujący należności powinien 
wynosi 300 tys. zł, lecz gdyby tak postąpiła spółka 
to wynik końcowy by był ujemny –100 tys. zł.

Dlatego podjęto decyzję o utworzeniu odpisów tylko 
w wysokości 50 tys. zł (250 tys. „pominięto”) i wynik 
– zysk netto – został zaprezentowany w kwocie 
150 tys. zł 

EDUKACJA
2/2014  42  

Inwestorzy powinni być bardzo 
uważni w czytaniu sprawozdań 
finansowych. Prawda jest taka, 
że każdą informację istotną dla 
aklcjonariuszy można odpowiednio 
wykreować, aby była jak 
najkorzystniejsza dla spółki. 
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Amortyzacja

Na płaszczyźnie amortyzacji również można 
doszukać się realnych narzędzi rachunkowości 
kreatywnej. 

Najczęstszym rozwiązaniem w zakresie amortyzacji 
bilansowej stosowanym przez spółki jest przyjęcie… 
stawek podatku dochodowego od osób prawnych. 
Stawki te są odgórnie narzucone przepisami 
i w zasadzie nie ma możliwości stosowania innych. 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości a także 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej, podstawą ustalenia stawki amortyzacji 
powinien być „okres ekonomicznej użyteczności”, 
a więc faktyczny okres użytkowania. I wiele spółek 
stosuje to rozwiązanie. 

Problem pojawia się, gdy rozwiązania bilansowe 
stosowane są wybiórczo, a więc wtedy gdy pasuje 
to spółce. 

Przykład 2

Spółka dla ustalenia stawki amortyzacji bilansowej 
stosuje przepisy podatkowe. Jednak w bieżącym 
roku nabyła bardzo istotny wartościowo środek 
trwały, który gdyby był amortyzowany w sposób 
przyjęty dotychczas w jednostce – spowodował by 
wygenerowanie straty. Dlatego spółka podejmuje 
decyzję, aby ten nowy środek trwały objęty był 
inną – „lepszą” – stawką amortyzacją. 

Wpływ zmian okresu ekonomicznej 
użyteczności na wynik finansowy

Grupa dokonała weryfikacji przewidywanego 
okresu ekonomicznej użyteczności 
składników rzeczowego majątku trwałego, na 
podstawie którego dokonano zmian stawek 
amortyzacyjnych. Efektem wydłużenia 
okresów ekonomicznej użyteczności środków 
trwałych jest obniżenie kosztów amortyzacji 
za rok 2013 oszacowany na kwotę 3,8 mln zł.
Przeterminowane zapasy

Moim zdaniem zapasy, jak i również cała sfera 
produkcji, jest najpopularniejszym, ale też 
i  najtrudniejszym do wykrycia miejscem na 
rachunkowość kreatywną. 

Aby móc ocenić jak wygląda gospodarka 
magazynowa czy sposoby rozliczania kosztów 
produkcji, niezbędna jest nie tylko bardzo dobra 
znajomość zasad rachunkowości, ale również samej 
firmy a także branży w której działa. 

Trudno bowiem z samego sprawozdania 
finansowego ocenić jaka jest jakość zapasów i jaka 
jest ich realna wartość. 

Skutki w sprawozdaniu finansowym zaprezentowano 
na przykładzie 3. 
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Przykład 3

Spółka posiada zapasy (materiały) o wartości 
księgowej 100 tys. zł – jest to wartość za ile zostały 
one nabyte. Obecnie wartość tych zapasów – 
według wiedzy spółki – wynosi 0 zł. 

Możliwe są zatem dwa rozwiązania – a) wykazanie 
materiałów jako aktywo w kwocie 100 tys. zł; b) nie 
wykazanie materiałów jako aktywo, a dokładnie 
wykazanie ich w wartości 0 zł, przy równoczesnym 
wykazaniu straty na tych zapasach w analogicznej 
wysokości. 

„Topienie” strat

Mówiąc o rachunkowości kreatywnej najczęściej 
mamy na myśli świadome zawyżanie wyniku 
finansowego. Inaczej może sytuacja przedstawiać 
się gdy wiadomo już że spółka zaprezentuje stratę 
i nie ma jakichkolwiek szans na dodatni wynik. 
W takiej sytuacji może nastąpić świadome „topienie” 
większych kwot w stratach, aby mieć bufor ma 
następne lata. 

Działanie takie można zaprezentować na przykładzie 
– przesadnego tworzenia odpisów aktualizujących 
należności. 

Przykład 4

Spółka zamiast rzetelnych odpisów aktualizujących 
w wysokości 1 mln zł, tworzy odpisy w wysokości 
1,5 mln zł. Dla wyniku finansowego bieżącego roku 
nie ma to znaczenia, gdyż bez względu na to która 
kwota będzie ujęcia w sprawozdaniu i tak wynik 
będzie ujemny. 

Co się dzieje w przyszłym roku?

Należności na które utworzono „dodatkowy” odpis 
aktualizujący zostają uregulowane, a więc odpis – 
będący w ubiegłym roku stratą – staje się zyskiem. 
Spółka – w zasadzie bez jakiejkolwiek pracy – 
prezentuje dodatkowy zysk w wysokości 0,5 mln zł. 
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Rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 31 grudnia 2012 r.

Materiały (według ceny nabycia) 35.260 37.015

Produkcja w toku (według kosztu wytworzenia 23.187 45.622

Produkty gotowe 20.738 11.596

Zaliczki na dostawy 3 592

Odpis aktualizujący wartość zapasów 5.104 -

Zapasy ogółem, według niższej z dwóch wartości: ceny 
nabycia (kosztu wytworzenia) oraz wartości netto możliwej 
do uzyskania

74.084 94.825

Mimo nieznacznej zmiany wielkości zapasów – a nawet zmniejszeniu ich stanu, spółka utworzyła 
istotne odpisy aktualizujące zapasy.



Przedstawione przykłady prezentują autentyczne dane 

finansowe spółek giełdowych, jednakże nie należy ich 

traktować jako analizę konkretnego przypadku, lecz jako 

próbę pokazania jak czytać dane zawarte w sprawozdaniach 

finansowych na podstawie wyrywkowych danych. 

Omówione przykłady mają charakter edukacyjny i tak należy 

je traktować. Nie stanowią one również rekomendacji, ani 

oceny konkretnego podmiotu.
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Chcesz
dowiedzieć się więcej? Piotr 

Rybicki jest gościem tegorocznej 
Konferencji WallStreet!

Za okres od 01.01 do 

31.12.2013

Za okres od 01.01 do 

31.12.2012

Dotacje państwowe 619 550

Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 126 206

Rozwiązanie innych rezerw i odwrócenie odpisów 
aktualizujących

13 371

Odszkodowania i reklamacje 42 100

Skutek rozwiązania odpisów aktualizujących.
Pozostałe przychody
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Czy zarabianie na 
giełdzie czyni nas 
szczęśliwszymi?
TOMASZ ZALEŚKIEWICZ
SZKOŁA WYŻSZA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ, 
INSIGHT LAB AGENCJA BADAWCZA ©
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Dlaczego inwestowanie na rynkach 
finansowych jest dla ludzi atrakcyjne? 
Powodów jest na pewno wiele, ale jeden 
wydaje się oczywisty: chodzi o zarabianie 
pieniędzy.

Posiadanie pieniędzy powoduje, że możemy 
zapewnić sobie bardziej komfortowe życie. Stać nas 
na kupowanie rzeczy, których nie bylibyśmy w stanie 
zdobyć, dysponując tylko niewielkim kapitałem. 
Oczekujemy, że znikną nasze przyziemne problemy. 
Ale, jak pokazują eksperymenty prowadzone przez 
psychologów na całym świecie, chodzi nie tylko o to, 
by dzięki zarabianiu móc więcej kupować. Posiadanie 
pieniędzy wiąże się także z wieloma znaczeniami 
symbolicznymi. Bogactwo podnosi nasz status 
społeczny, oferuje niezależność od innych ludzi, 
daje poczucie siły, władzy, bezpieczeństwa. Krótko 

mówiąc, zarabianie pieniędzy powinno podnosić 
w nas poczucie szczęścia.

Pieniądze szczęścia nie dają?

Oczekujemy, że udane transakcje giełdowe nie 
tylko zapełnią nasze portfele, ale staną się również 
źródłem osobistej satysfakcji. Tu jednak wkrada się 
pewien niepokój. Skąd bowiem biorą się przysłowia, 
które głoszą, że „pieniądze szczęścia nie dają”? Jeśli 
się zgodzimy, że przysłowia są jakąś formą ludowej 
mądrości, to nie sposób, byśmy obojętnie przeszli 
wokół tego, co mają nam do powiedzenia. Jak 
zatem mają się sprawy z zarabianiem pieniędzy? 
Czy giełdowe sukcesy, które napełniają naszą kiesę, 
powodują, że czujemy się szczęśliwsi, czy też wręcz 
przeciwnie – wywołują w nas negatywne emocje? 
Badania psychologiczne prowadzone w ostatnich 
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latach pomagają nam znaleźć coraz dokładniejszą 
odpowiedź na te intrygujące pytania.

Spróbujmy zacząć od przytoczenia argumentów 
przemawiających za tym, że pieniądze podnoszą 
poczucie szczęścia. Trudno zaprzeczyć, że im więcej 
ich posiadamy, w tym większym stopniu stajemy 
się niezależni i możemy mieć wpływ na otaczającą 
nas rzeczywistość. Odczuwanie samodzielności 
i  kontroli zaspokaja jedną z najważniejszych 
potrzeb psychologicznych człowieka. Musi zatem 
stawać się źródłem zadowolenia. Poszukajmy 
kolejnych przykładów. Mając więcej pieniędzy, 
możemy w większym stopniu poświęcić się temu, 
co naprawdę kochamy. Zamiast zrywać się rano 
do pracy, znosić humory szefa i zawiść ze strony 
współpracowników, możemy się oddawać swoim 
pasjom i samorealizacji. Bogaci mają więcej 
możliwości podzielenia się swoimi zasobami 
z innymi ludźmi. Eksperymenty prowadzone przez 
psychologów z USA – Elizabeth Dunn i Michaela 
Nortona – pokazały, że dzielenie się dobrami 
materialnymi jest źródłem zadowolenia nie tylko 
dla tych, którzy otrzymują, ale także dla tych, którzy 
ofiarowują. Innymi słowy, bycie hojnym podnosi 
w nas poczucie szczęścia. Ale nie zapominajmy – 
jest to możliwe wtedy, gdy sami jesteśmy bogaci, 
tzn. mamy czym się podzielić.

Bogate narody to szczęśliwe narody

Czy rzeczywiście dysponujemy danymi, które 
by w jakiś sposób potwierdzały, że zarabianie 
pieniędzy jest pozytywnie związane ze stawianiem 
się szczęśliwszym człowiekiem? Odpowiedź na 
to pytanie jest twierdząca. Inny psycholog ze 
Stanów Zjednoczonych – Ed Diener – wykazał, że 
w bogatszych krajach (tzn. takich, w których jest 
wyższy wskaźnik PKB przypadającego na jednego 
obywatela), deklarowany poziom szczęścia jest 
wyższy niż w krajach biedniejszych. Mieszkańcy 
Danii, Finlandii, Nowej Zelandii, czy Kanady 
twierdzą, że są szczęśliwi w większym stopniu niż 
mieszkańcy Tanzanii, Haiti, czy Jemenu. Co więcej, 
dane statystyczne świadczą o tym, że ci obywatele 
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Nie ma takiego takiego kapitału, 
którego by nie można pomnożyć. 
Mentalność ludzka zawsze będzie 
nienasycona i zawsze pragnie się 
więcej. Inwestorzy giełdowi, ile by nie 
zarobili, zawsze będą czuć niedosyt 
i pragnienie jeszcze większego 
zysku. Czy pieniądze na pewno dają 
szczęście i satysfakcję?
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Stanów Zjednoczonych, których roczne zarobki są 
wyższe, deklarują większy poziom satysfakcji z życia 
w porównaniu z tymi zarabiającymi mniej. Trudno 
dyskutować ze statystykami. A jednak sprawa nie 
jest aż tak prosta. Inne badania pokazują bowiem, 
że ludzie, którzy wygrali spore kwoty grając w gry 
losowe (jak np. lotto), wcale nie odczuwają tak 
wielkiego szczęścia, jak im się wydawało. Co więcej, 
bogacze nierzadko cierpią na poczucie braku sensu 
życia, odczuwają niedostatek satysfakcjonujących 
kontaktów społecznych, a nawet doświadczają 
poważnych stanów depresyjnych. W sposób 
oczywisty pojawia się pytanie: dlaczego? Skoro 
pieniądze czynią nas szczęśliwszymi, to jakie są 
źródła tych nieprzyjemnych emocji wśród ludzi, 
którzy odnieśli sukces finansowy?

Nobliści wyjaśniają zagadkę

Na te pytania także znajdziemy odpowiedź 
w wynikach badań psychologicznych. Po pierwsze, 
człowiek bardzo szybko się adaptuje do otaczającej 
go rzeczywistości i warunków, w których żyje. 
W tym także warunków finansowych. To wiadomo 
w naukach społecznych od bardzo dawna. Jak 
pokazały eksperymenty Daniela Kahnemana – 
jednego z najwybitniejszych współczesnych 
psychologów i laureata Nagrody Nobla w dziedzinie 
ekonomii – ludzie przejawiają skłonność do 
przeceniania tego, jak bardzo będą 
w przyszłości szczęśliwi, gdy przytrafi 
im się coś przyjemnego (np. zarobią 
dużo pieniędzy). Jedną z przyczyn 
tego stanu rzeczy jest właśnie 
szybkie adaptowanie się. 
Przyzwyczajamy się np. do 
tego, że jesteśmy bogatsi 
i zadowolenie stopniowo się 
osłabia. Po drugie, każdy 
z nas ocenia relatywnie 
swoje zadowolenie lub 
niezadowolenie z tego, 
w jaki sposób żyje. 

Innymi słowy, swoich ocen dokonujemy, posługując 
się określonym poziomem aspiracji (oczekiwań), 
a ten poziom może się bardzo szybko zmieniać. Nie 
ma takiego samochodu, od którego nie znalazł by się 
inny – bardziej prestiżowy. Nie ma domu, którego nie 
można by porównać z większym i wygodniejszym. 
Mówiąc ogólniej – nie ma takiej wartości bogactwa, 
by się nie udało jeszcze bardziej zwiększyć. Gdy 
zarabiamy 5 tysięcy miesięcznie, nasze oczekiwania 
podpowiadają nam, że było by dobrze zarabiać 
10 tysięcy. Gdy jednak osiągniemy ten wymarzony 
poziom zarobków, to nasze aspiracje ulegają 
zmianie i zaczynamy myśleć o tym, że bylibyśmy 
bardziej zadowoleni, zarabiając 15 tysięcy. I tak 
dalej… Ta spirala rozkręcająca nasze oczekiwania 
chyba nigdy się nie kończy, ale w ten sposób 
nie pozwala nam osiągnąć pełnej satysfakcji. Po 
trzecie, zależność między wzrostem obiektywnego 
majątku a zadowoleniem z jego posiadania nie 
jest liniowa i ma postać funkcji malejącej. Kolejne 
przyrosty bogactwa nie powodują zatem tak samo 
znaczących wzrostów szczęścia. Gdy dysponujemy 
pieniędzmi o wartości 10 tysięcy złotych i zarobimy 
5 tysięcy złotych, 
to na pewno 
n a s  t o 
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usatysfakcjonuje. Ale czy wzrost poczucia 
szczęścia wynikający z zarobienia tej samej kwoty 
(czyli 5 tysięcy) będzie identyczny, gdy na wejściu 
byliśmy w posiadaniu zasobów równych 200 tysięcy 
złotych? Na pewno nie. To między innymi z tego 
powodu kasowanie kolejnych zysków na giełdzie 
zadowala nas w coraz mniejszym stopniu.

Oczekiwania na wodzy

Wydaje się zatem, że zarabianie pieniędzy na 
rynkach finansowych i zwiększanie posiadanego 
majątku może być źródłem szczęścia, ale pod 
pewnymi warunkami. Wydaje się, że najważniejszy 
z nich, to trzymanie na wodzy swoich oczekiwań. 
Pilnowanie, by się nie zwiększały z każdym 
zarobionym tysiącem. Ale okazuje się, że 
w zależność między pieniędzmi a szczęściem jest 
uwikłane coś jeszcze. To sposób, w jaki traktujemy 
w naszym życiu pieniądze. Czy są one dla nas 
wyłącznie instrumentem zaspokajania potrzeb, czy 
też stają się symbolem statusu społecznego, władzy, 
prestiżu i narzędziem nawiązywania lub zrywania 
relacji z innymi ludźmi. Badania, które od kilku lat 
prowadzę ze swoimi współpracownikami, wydają 

się wskazywać na to, że w im większym stopniu 
nadajemy pieniądzom znaczenia symboliczne 
i emocjonalne, tym trudniej przychodzi nam się 
cieszyć z ich posiadania i tym słabiej one wpływają 
na nasze poczucie szczęścia. Co zatem zrobić, by 
uchronić się przed tą pułapką? O tym opowiem 
więcej podczas tegorocznej konferencji WallStreet. 
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Chceszdowiedzieć się więcej?
Prof. Tomasz Zaleśkiewicz jest 

gościem tegorocznej konferencji 
WallStreet! 

http://www.sii.org.pl/7353/edukacja-i-analizy/wallstreet/konferencja-wallstreet-18.html#ak7353


Raporty okresowe na 
NewConnect – na co 
zwracać uwagę i co 
spółki robią źle
KATARZYNA GREWLING, SEBASTIAN HUCZEK
INC S.A. ©
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Rynek NewConnect jako alternatywny system 
obrotu z założenia powinien cechować się 
nieco mniejszymi wymogami informacyjnymi 
niż rynek regulowany. Jednak mniejsze 
wymogi nie mogą oznaczać braku informacji 
dla inwestorów – a kluczowe w inwestowaniu 
jest dostęp do wyników finansowych spółek, 
przekazywanych poprzez raporty okresowe. 

Historia zmian regulacji dotyczących raportów 
okresowych na rynku NewConnect jest dosyć 
bogata. Początkowo, obowiązkowe było 
przekazywanie jedynie raportów półrocznych oraz 
rocznych. Była to sytuacja wyjątkowo niekomfortowa 
dla inwestorów, ponieważ przy założeniu, że 

raport roczny publikowany był w maju-czerwcu, 
a półroczny w sierpniu-wrześniu, ponad 3/4 roku 
inwestorzy nie mieli żadnej informacji na temat 
wyników spółek notowanych. Giełda Papierów 
Wartościowych nie posłuchała na szczęście 
głosów niektórych autoryzowanych doradców, 
według których raporty kwartalne miały być 
zbytnim obciążeniem dla spółek i począwszy od 
III kwartału 2009 r. wprowadzono obowiązkowe 
raporty kwartalne, likwidując jednocześnie raport 
półroczny.

Raporty kwartalne, począwszy od III kwartału 2009 
r. obejmowały pewien minimalny wymagany zakres 
informacji finansowych ze sprawozdań (12 pozycji 
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z bilansu i rachunku zysków i strat) oraz dodatkowo, 
krótkie elementy opisowe (komentarz zarządu do 
wyników). 

Z czasem zwiększyły się wymogi dotyczące 
części opisowej raportu kwartalnego, m.in. doszła 
konieczność opisywania struktury grupy kapitałowej 
czy składu akcjonariatu. Istotną zmianą było 
także zakazanie korzystania z wyłączenia 
konsolidacyjnego na podstawie art. 56 ustawy 
o rachunkowości. Ruch słuszny, ponieważ biorąc 
pod uwagę rozmiar spółek notowanych na 
NewConnect i liczby wynikające z ww. przepisu, 
wyłączenie to mogło być nadużywane.

Jak radziły sobie spółki z obowiązkami informacyjnymi 
dotyczącymi raportowania? Najoględniej mówiąc, 
różnie – o ile raporty kwartalne jednostkowe 
problemów nie sprawiały, o tyle pojawiał się problem 
np. przy danych skonsolidowanych lub przy danych 
porównywalnych za ubiegłe lata. Problemem 
była także terminowość. Giełda podjęła w 2012 r. 
(który jak pamiętamy, był rokiem jak dotychczas 
najbardziej znaczących zmian w regulacjach) 
zdecydowane kroki mające na celu dyscyplinowanie 
spóźnialskich. Wykształciła się praktyka, że dzień 
po upływie ostatecznego terminu na przekazanie 
raportu, Organizator zawiesza spółki, które raportu 
nie opublikowały. 

Według aktualnego brzmienia §5 załącznika nr 3 do 
Regulaminu ASO, raport kwartalny musi obecnie 
zawierać:

�� kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, 
obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, 
rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie 
zmian w kapitale własnym,
�� informacje o zasadach przyjętych przy 

sporządzaniu raportu,
�� komentarz do wyników kwartalnych (czyli tzw. 

„zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub 
niepowodzeń emitenta”),

�� komentarz do prognoz – jeżeli emitent je 
publikował,
�� w przypadku emitentów nie osiągających 

regularnych przychodów z działalności (start-up) 
– opis stanu realizacji inwestycji i harmonogram),
�� aktywność w zakresie innowacji,
�� opis organizacji grupy kapitałowej,
�� wskazanie przyczyn braku konsolidacji (jeżeli 

emitent tworzy grupę, a nie dokonuje konsolidacji),
�� informacja o strukturze akcjonariatu 

(akcjonariusze mający co najmniej 5%),
�� informacje o liczbie osób zatrudnionych przez 

Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Wszystkie dane finansowe muszą zawierać także 
dane porównywalne za analogiczny kwartał 
(kwartały) roku poprzedniego. Dodatkowo, dane 
finansowe – co wynika z §5 ust. 4.2 Załącznika 
nr 3 do Regulaminu ASO – muszą zawierać dane 
za kwartał oraz dane narastająco za wszystkie 
kwartały roku obrotowego (oczywiście nie będzie 
się to odnosić do danych bilansowych, które 
prezentuje się na ostatni dzień kwartału).

Dane finansowe prezentować można w ograniczonym 
zakresie, tj. oznaczonym w odpowiednim załączniku 
do ustawy o rachunkowości literami i cyframi 
rzymskimi. Przykładowo, w bilansie wymaga to 
podania około 28 pozycji, w rachunku zysków i strat 
praktycznie wszystkich, ale w zestawieniu zmian 
w kapitale własnym – tylko 4.

Jak widać, biorąc pod uwagę obecne wymogi, 
zakres raportu kwartalnego na NewConnect jest 
prawie identyczny jak na rynku regulowanym. 
W zakresie raportów rocznych - różnice są również 
niewielkie, ograniczające się do mniejszych 
wymogów informacyjnych w sprawozdaniu Zarządu 
z działalności.

Nie są to jednak wymogi nadmierne czy uciążliwe 
– nie odbiegają one od tego, co spółka i tak musi 
sporządzać w ramach normalnego prowadzenia 
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ksiąg rachunkowych. Wydawać się zatem może, 
że dla spółek będących spółkami publicznymi 
nie powinno stanowić to problemu. Jednak, 
z wprowadzonymi od listopada 2013 r. zmianach 
w zakresie raportów kwartalnych, spółki notowane 
na NewConnect poradziły sobie słabo.

Poniższe wykresy obrazują, na podstawie 
przeanalizowanych przez nas ponad 400 raportów, 
jak wyglądała poprawność raportów okresowych 
pod względem formalnym w ostatnich dwóch 
turach raportowania na NewConnect (a zatem po 
wyżej opisanych zmianach). 

Jak widać, spółki poradziły sobie z nowymi 
obowiązkami dosyć słabo, choć na szczęście 
widać postęp i zmniejszanie się liczby całkowicie 
niepoprawnych raportów.

Powyższe statystyki pokazują problemy spółek 
jedynie w zakresie aspektów formalnych. Natomiast 
można sobie zadać pytanie – na ile rzetelne 
i  prawidłowo sporządzone jest sprawozdanie 
finansowe (w zakresie danych liczbowych), jeżeli 
spółka nie potrafiła zadbać o jego poprawność 
formalną?

Analiza, nawet ogólna, raportów kwartalnych 
spółek prowadzi do wniosku, że ze szczególną 
ostrożnością należy podchodzić do danych 
zawartych w rachunku przepływów pieniężnych. 
W wielu przypadkach stan środków pieniężnych na 
początek okresu nie równał się stanowi na koniec 
okresu poprzedniego; w wielu przypadkach spółki 
wykazywały ujemny stan środków pieniężnych 
w rachunku przepływów.

Cash is king

Tego rodzaju nieścisłość pozwala od razu stwierdzić, 
że rachunek najprawdopodobniej sporządzono 
niepoprawnie i może nie odzwierciedlać rzeczywistej 
sytuacji finansowej spółki. Stare powiedzenie 
mówi „cash is king”. Choć podręcznikowo rzecz 
ujmując, utrzymywanie zbyt dużego poziomu 
gotówki może być negatywnie postrzegane, bo 
pieniądze wówczas nie pracują efektywnie, trzeba 
pamiętać, że w codziennej rzeczywistości małych 
i średnich spółek sytuacji nie zawsze można 
rozpatrywać tylko i wyłącznie z punktu widzenia 
akademickich wskaźników. Spółki bankrutują nie 
dlatego że wykazują straty bilansowe, tylko dlatego 
że nie mają środków na pokrywanie zobowiązań. 
Utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków 
pieniężnych lub jego zwiększanie gwarantuje 
większe bezpieczeństwo spółki. Brak środków 
pieniężnych może oznaczać potencjalne problemy, 
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szczególnie że dostęp do szybkiego kredytu nie 
jest dla wszystkich firm łatwy.

Jeżeli mówimy o zobowiązaniach, to ta pozycja 
powinna również być pod szczególną uwagą. 
Gwałtowny, albo ciągły wzrost zobowiązań 
przy jednoczesnym braku wzrostu przychodów, 
należności czy środków pieniężnych nie wróży 
spółce nic dobrego, ponieważ może oznaczać 
rychłe problemy z płynnością.

W bilansie po stronie aktywów trzeba zwrócić uwagę 
na ich jakość. Zbyt dużo „miękkich” aktywów, 
w postaci wartości niematerialnych i prawnych, 
może budzić wątpliwości co do ogólnej jakości 
aktywów.

Inna pozycją bilansową „pod szczególnym 
nadzorem” powinny być wszelkiego rodzaju 
rozliczenia międzyokresowe. Spółki poniesione 
koszty np. prac badawczo-rozwojowych zapisuje 
w rozliczeniach międzyokresowych, które 
jednak w pewnym momencie będą musiały być 
aktywowane, co może doprowadzić do pogorszenia 
wyników.

Gwałtowny wzrost należności może oznaczać, że 
spółka ma problem z ich ściąganiem (co może 
zakończyć się problemami z płynnością), albo że 
spółka fakturuje przychody np. do podmiotów 
powiązanych (nie zawsze w sposób formalny), aby 
pokazać pozorny wzrost skali działalności i rozwój. 
Zresztą na wielkość transakcji z podmiotami 
powiązanymi również należy zwracać szczególną 
uwagę.

Analizując sprawozdania finansowe, odnieść należy 
się także do tego, czy i w jakim stopniu na wynik 
spółki miały wpływ zdarzenia jednorazowe, jak 
również na jakim poziomie spółka wykazuje wynik. 
W szczególności może dotyczyć to np. kwestii 
związanej z dotacjami z UE; innym klasycznym 
przypadkiem jest jednorazowa sprzedaż jakiegoś 

aktywa, np. nieruchomości, co poprawia skokowo 
wynik w kwartale, ale nie będzie do powtórzenia 
w kolejnych okresach.

Z kolei w przypadku raportu rocznego lekturę 
powinniśmy rozpocząć od opinii biegłego – musimy 
zobaczyć, czy biegły wydał opinię pozytywną, 
czy były zastrzeżenia, uwagi albo wskazania 
określonych kwestii. Nie pomijajmy także 
raportu z badania – niekiedy co prawda opinia 
jest pozytywna i bez zastrzeżeń, ale w raporcie 
znajdować się mogą interesujące nas stwierdzenia, 
np. dotyczące utworzonych (lub nie) odpisów, zasad 
rozliczania kontraktów długoterminowych, rozliczeń 
międzyokresowych i innych.

Niekiedy jednak nawet opinie biegłych mogą budzić 
głębsze zastanowienie. Na przykład w jednej 
z opinii biegły wskazał, że sprawozdanie zostało 
sporządzone w oparciu o zasadę kontynuacji 
działalności i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie 
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 
i finansowej badanej jednostki, sporządzone zostało 
we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie 
z zasadami rachunkowości oraz na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 
jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania 
finansowego przepisami prawa i postanowieniami 
statutu, a następnie… stwierdził że wydaje na tej 
podstawie opinię negatywną. 

Jest to jednak tylko ciekawostka, co do zasady 
natomiast opinie biegłych rewidentów powinny 
stanowić dla każdego inwestora bazę do dalszej 
analizy raportu finansowego. Nie da się stworzyć 
ogólnej i prostej reguły oceny sprawozdań 
finansowych, ponieważ różne branże mają swoją 
własną specyfikę sprawozdawczości, a przepisy 
ustawy o rachunkowości czy MSR dopuszczają 
pewną swobodę w ich stosowaniu. Jednakże należy 
pamiętać, aby nie poprzestawać – co robi część 
inwestorów – wyłącznie na pozycji „przychody” 
i „zysk netto”.   
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Różnice w wycenie 
spółki prywatnej 
i giełdowej
TOMASZ WIŚNIEWSKI, JACEK KOMÓR
ZESPÓŁ WYCEN I MODELOWANIA FINANSOWEGO 
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Wycena każdej spółki giełdowej wymaga 
solidnego podejścia metodologicznego, 
a także przyjęcia wielu subiektywnych 
założeń dotyczących między innymi 
przyszłej sytuacji makroekonomicznej. 
Opiera się ona na projekcjach finansowych 
obarczonych ryzykiem ich realizacji. Sytuacja 
komplikuje się, gdy przedmiotem wyceny jest 
przedsiębiorstwo nienotowane na giełdzie. 
W tej sytuacji pojawiają się liczne przeszkody 
w wycenie, spowodowane specyfiką 
prywatnych przedsiębiorstw. Czym więc 
różni się dokonywanie wyboru odpowiedniej 
metodologii wyceny w przypadku spółki 

prywatnej w porównaniu do spółki giełdowej?

Cechy spółki prywatnej wpływające na jej 
wycenę

Transakcje przejęć na rynku prywatnym są 
najczęstszym powodem sporządzenia wyceny 
przedsiębiorstwa w Polsce oraz w ogóle 
w  gospodarkach rozwiniętych. Na potrzeby 
niniejszego opracowania, w porównaniu do spółki 
giełdowej, sklasyfikowano zestaw najistotniejszych 
czynników charakterystycznych dla spółki 
nienotowanej, które mają wpływ na jej wycenę.
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Jak wynika z porównania w Tabeli 1, o ile różnice 
dotyczące bezpośrednio spółki mogą mieć zarówno 
dodatni, jak i ujemny wpływ na relatywną wycenę, 
o tyle różnice w charakterystyce dotyczące udziałów 
wpływają na relatywne zmniejszenie wyniku wyceny 
spółki nienotowanej na giełdzie. Spółki prywatne 
są, co do zasady, bardziej ryzykowne i mniej płynne 
od spółek publicznych, co przekłada się na ich 
zazwyczaj niższą wycenę.

Klucz tkwi w wyborze odpowiedniego podejścia 
do wyceny 

W wycenie spółek nienotowanych korzysta się 
z trzech podejść do wyceny:

�� podejścia dochodowego, polegającego na 
oszacowaniu wartości bieżącej przyszłych 
oczekiwanych dochodów przepływów 
pieniężnych przedsiębiorstwa.

�� podejścia rynkowego, polegającego na 
oszacowaniu wartości spółki w oparciu 
o wskaźniki stosowane do wyceny (takie jak 
P/E, EV/EBITDA, P/BV) pochodzące z analiz 
porównywalnych spółek giełdowych lub 
porównywalnych transakcji. 
�� podejścia majątkowego polegającego na 

oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa 
w oparciu o wartość posiadanego majątku. 

W przypadku spółki prywatnej wybór odpowiedniego 
podejścia jest wielopłaszczyznowy, ponieważ spółki 
niepubliczne są często na wczesnym etapie rozwoju 
operacyjnego, przez co standardowe podejścia do 
wyceny nie zawsze są dla nich odpowiednie. 

Głównym kryterium doboru prawidłowego 
podejścia metodologicznego oraz metody 
wyceny w przypadku prywatnych spółek 
jest więc ich stadium życia.
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1. Różnice w charakterystyce spółek prywatnych i publicznych

Czynnik Różnica w charakterystyce Wpływ na wycenę

Czynniki związane z samą spółką

Wielkość spółki Spółka prywatna jest zazwyczaj mniejsza

Rozdział między zarządem 
a udziałowcami

Mniejszy podział w spółkach nienotowanych

Jakość zarządzania
Niższa jakość zarządzania w przedsiębiorstwach 
nienotowanych

Ilość i jakość informacji finansowych 
o spółce

Mniejsza ilość i niższa jakość w spółkach prywatnych

Wpływ inwestorów krótkoterminowych Mniejszy w spółce nienotowanej

Różnice podatkowe
Zazwyczaj większa motywacja do stosowania optymalizacji 
podatkowej w spółce prywatnej

Czynniki związane z udziałami w spółce

Płynność udziałów Czynniki związane z udziałami w spółce

Skupienie kontroli
Większe skupienie kontroli w spółkach nienotowanych na 
giełdzie

Umowy ograniczające płynność udziałów Występują częściej w spółkach prywatnych

Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce



Sześć stadiów życia spółki nienotowanej na giełdzie 
według AICPA

AICPA („American Institute of Certified Public 
Accountants”) wyróżnia sześć stadiów życia spółki 
nienotowanej na giełdzie. Na przykład, spółka 
znajdująca się w pierwszym etapie życia nie 
generuje jeszcze przychodów z produktów i usług, 
ma ograniczoną historię kosztów operacyjnych 

oraz niekompletny zespół pracowników. Natomiast 
spółka w ostatniej, szóstej grupie, posiada już 
stosunkową długą historię, generuje od dłuższego 
okresu dodatnie przepływy pieniężne i może 
rozważać debiut giełdowy. Szczegółowy opis 
wszystkich stadiów życia spółki prywatnej wraz 
z rekomendowanym podejściem do wyceny 
przedstawia tabela nr 2.
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2. Stadium rozwoju operacyjnego spółki prywatnej,a rekomendowane podejścia do jej wyceny

Stadium Opis stadium rozwoju Rekomendowane podejście Uzasadnienie podejścia

1

Przedsiębiorstwo nie generuje jeszcze 
przychodów z produktów i usług, ma 
ograniczoną historię kosztów operacyjnych 
oraz niekompletny zespół pracowników, 
posiada wyłącznie biznes plan i jest we 
wstępnej fazie pracy nad swoim produktem.

Podejście majątkowe (metoda 
historycznych transakcji, metoda 
akumulacji aktywów) Brak możliwości racjonalnego 

oszacowania i zdyskontowania 
przyszłych przepływów 
pieniężnych oraz brak 
porównywalnych spółek 
giełdowych i transakcji 
rynkowych.

2

Spółka nie generuje jeszcze przychodów 
z produktów i usług, ale ma już historię 
kosztów operacyjnych. Zespół pracowników 
jest w zaawansowanej fazie pracy nad swoim 
produktem.

Podejście majątkowe 
(podstawowe), podejście 
dochodowe (uzupełniające)

3

Przedsiębiorstwo jeszcze nie generuje albo 
dopiero zaczyna generować przychody 
ze sprzedaży produktów i usług, ale ma 
już za sobą ważne kamienie milowe, takie 
jak na przykład skompletowanie zespołu 
pracowników. Spółka jest też w końcowej 
fazie pracy nad produktem.

Zazwyczaj podejście dochodowe 
z bardzo wysoką stopą dyskonta, 
podejście rynkowe (podstawowe), 
podejście majątkowe 
(uzupełniające)

Możliwość stosunkowo 
racjonalnego oszacowania 
i zdyskontowania przyszłych 
przepływów pieniężnych oraz 
doboru porównywalnych 
spółek giełdowych i transakcji 
rynkowych.

4
Spółka posiada już gotowy produkt i zaczyna 
generować przychody, ale nadal wykazuje 
istotną stratę operacyjną. 

Zazwyczaj podejście dochodowe 
z wysoką stopą dyskonta, 
podejście rynkowe (podstawowe), 
podejście majątkowe 
(uzupełniające)

5

Przedsiębiorstwo generuje znaczne 
przychody i osiągnęło już próg rentowności 
operacyjnej. W tym stadium dochodzi już 
częściej do sprzedaży udziałów lub do 
debiutu giełdowego.

Zazwyczaj podejście dochodowe 
ze stosunkowo niższą stopą 
dyskonta oraz podejście rynkowe 
(podstawowe), podejście 
majątkowe (uzupełniające)

6

Spółka posiada już stosunkowo długą 
historię, generuje od dłuższego okresu 
czasu dodatnie przepływy pieniężne i może 
rozważać debiut giełdowy.

Podejście dochodowe, podejście 
rynkowe (podstawowe), 
ewentualnie podejście majątkowe 
(uzupełniające)

Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie AICPA



Z tej analizy wynika, że wycena spółki prywatnej, 
podobnie jak spółki publicznej, powinna opierać się 
zazwyczaj na podejściu dochodowym i rynkowym. 
Tylko w przypadku przedsiębiorstw będących 
w najwcześniejszej fazie rozwoju zastosowanie tych 
podejść jest niewskazane i preferuje się podejście 
majątkowe. Ponadto, w niektórych przypadkach, 
wycena w podejściu dochodowym i rynkowym jest 
dopuszczalna nawet w przypadku, gdy spółka nie 
generuje jeszcze przychodów.

Wycena metodą DCF

Wycena spółki nienotowanej metodą 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych 
(DCF), przejawia pewne różnice w kontekście 
metod wyceny przedstawionych do tej pory 
w niniejszym opracowaniu. Dotyczą one zarówno 
oszacowania przyszłych przepływów pieniężnych, 
jak i odpowiedniej stopy dyskonta. Dodatkowo, w 
wycenie spółki prywatnej należy również rozważyć 
zastosowanie dyskonta z tytułu braku płynności. 

Na co w takim przypadku należy 
zwrócić uwagę?

Oszacowanie przepływów pieniężnych

Jedną z charakterystycznych cech spółek 
prywatnych jest stosunkowo wysokie skupienie 
kontroli oraz mniejszy rozdział między zarządem 
a udziałowcami, co sprzyja zawieraniu transakcji 
nierynkowych, zazwyczaj między spółką a jej 
właścicielami. Transakcje te są często motywowane 
możliwością optymalizacji podatkowej.

Przykładem takich transakcji nierynkowych są 
nierynkowo wysokie wynagrodzenia prezesów 
zarządów spółek, prywatne wydatki wliczane 
w koszty spółki, czy też nierynkowo wysokie 
wydatki przedsiębiorstwa na rozrywkę. Wszystkie 
takie koszty powinny być wyłączane z wyników 
finansowych spółki na potrzeby wycen.
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Oszacowanie kosztu kapitału własnego

Charakterystyka spółek nienotowanych utrudnia 
niestety oszacowanie kosztu kapitału własnego. 
W wycenie spółki giełdowej zakłada się zazwyczaj, 
że koszt kapitału własnego nie obejmuje ryzyka 
niesystematycznego, ponieważ może ono zostać 
zdywersyfikowane. Ryzyko niesystematyczne, 
inaczej ryzyko specyficzne, jest rozumiane jako 
ryzyko operacyjne związane ze specyficzną 
charakterystyką danej spółki. Do przykładów 
ryzyka specyficznego należą: wysoka zależność 
spółki od kluczowej osoby, wysoka zależność 
przedsiębiorstwa od małej grupy dostawców 
lub konsumentów czy wysokie ryzyko realizacji 
prognoz finansowych. W przypadku spółki 
nienotowanej przyjmuje się, że właściciel kapitałów 
własnych nie może zdywersyfikować całkowicie 
ryzyka specyficznego, przez co wymaga za 
nie dodatkowej premii. Wyklucza to możliwość 
zastosowania standardowego modelu wyceny 
aktywów kapitałowych (ang. Capital Asset Pricing 
Model – w skrócie CAPM).

Powszechnym sposobem rozwiązania problemu 
oszacowania kosztu kapitału własnego jest zatem 
użycie rozszerzonego modelu wyceny CAPM.

E(R) = Rf + ß * MRP + SP + SRP

gdzie: 
E(R) - oczekiwana stopa zwrotu 
Rf – koszt kapitału własnego, 
ß – stopa wolna od ryzyka,  
MRP – beta spółki, 
MRP – premia za ryzyko rynkowe, 
SP – premia za wielkość spółki, 
SRP – premia za pozostałe ryzyko specyficzne

W porównaniu do klasycznego modelu CAPM, 
koszt kapitału własnego w tym podejściu jest 
powiększony o premię za wielkość spółki oraz 

premię za pozostałe ryzyko specyficzne, która 
może wynosić nawet kilka punktów procentowych. 

Sięgając w kontekście powyższego do analizy 
danych historycznych rejestrowanych od wielu lat 
w Stanach Zjednoczonych, istotnym wnioskiem jest 
fakt, że zwrot z akcji spółek jest ujemnie zależny 
od ich wielkości. Najnowsze badanie Mornigstar 
„The 2013 Ibbotson Risk Premia Over Time Report” 
tymczasem dowodzi, że spółki o niskiej kapitalizacji 
giełdowej wykazywały w latach 1926-2012 zwrot 
z kapitałów własnych istotnie przewyższający zwrot 
wynikający ze standardowego modelu CAPM. 
Różnicę tę można przypisać występowaniu premii 
za ryzyko specyficzne. Dobrym wskaźnikiem 
poziomu tej premii jest często wielkość danej spółki, 
gdyż charakterystyka mniejszych spółek sprzyja 
występowaniu ryzyk niesystematycznych.

Premia za pozostałe ryzyko specyficzne jest zaś 
dodatkową korektą kosztu kapitału własnego spółki 
o ryzyko niesystematyczne nieujęte w premii za 
wielkość spółki. Premia za niską kapitalizację 
wyraża jedynie przeciętne ryzyko specyficzne 
spółek o danej wielkości. Spółki o podobnej 
wartości rynkowej kapitałów własnych mogą jednak 
charakteryzować się istotnie różnym ryzykiem 
niesystematycznym. 

W praktyce, oszacowanie i uzasadnienie wielkości 
premii za dodatkowe ryzyko specyficzne jest 
złożonym procesem i budzi wiele wątpliwości 
metodologicznych dla praktyków i teoretyków wycen 
przedsiębiorstw. W szczególności, kiedy premia za 
dodatkowe ryzyko specyficzne jest już zazwyczaj 
częściowo ujęta w premii za wielkość spółki. 
Z  tego powodu, wielu specjalistów zajmujących 
się wycenami przedsiębiorstw opowiada się za 
pominięciem tej premii i dokonaniu odpowiedniej 
korekty przyszłych przepływów pieniężnych.

Powyższe rozważania można zobrazować 
na przykładzie oszacowania ryzyka 
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specyficznego hipotetycznej spółki 
niepublicznej XYZ Sp. z o. o. działającej 
w sektorze dystrybucji elektroniki użytkowej:
Przyjmijmy, że wartość rynkowa kapitałów własnych 
przedsiębiorstwa, oszacowana na podstawie 
analizy porównywalnych spółek giełdowych, wynosi 
ok. 100 mln PLN. Implikuje to premię za wielkość 
spółki na poziomie 1,72%, przyjętym na podstawie 
analizy rynku w Stanach Zjednoczonych w latach 
1926-2012, której wyniki zostały opublikowane 
w „2013 Ibbotson Risk Premia Over Time Report” 
wydanym przez Morningstar Inc i przeskalowane 
na rynek polski przez KPMG. Poziom ten wyraża 
przeciętną premię za ryzyko specyficzne wśród 
spółek o wartości rynkowej pomiędzy 76 mln PLN 
i 126 mln PLN.

Ponadto, wnikliwa analiza potencjalnych źródeł 
dodatkowego ryzyka specyficznego doprowadziła 
do wniosku, że spółka XYZ Sp. z o. o. jest wyłącznym 
dystrybutorem produktów jednej marki, przez co jest 
całkowicie zależna wyłącznie od jednego dostawcy. 
Stąd zdecydowano o przyjęciu dodatkowej premii 
za pozostałe ryzyko specyficzne w wysokości 3,0%.

Koszt kapitału własnego spółki XYZ Sp. z o. o., 
w porównaniu do standardowego modelu CAPM, 
powinien zatem zostać podwyższony w sumie 
o 4,72 p.p. Uwzględnienie ryzyka specyficznego 
w wycenie spółki niepublicznej może więc mieć 
istotny wpływ na jej końcową wartość. 

Dyskonto z tytułu braku płynności

Dyskonto z tytułu braku płynności to korekta 
odzwierciedlająca wpływ ograniczonej płynności 
udziałów spółki prywatnej na ich wartość.

Z doświadczeń KPMG wynika, że dyskonto 
z tytułu braku płynności w Polsce jest 
najczęściej przyjmowane na subiektywnym 
poziomie z przedziału 10-25%. Ponadto, 
niektórzy praktycy wycen używają często konkretnej 
stopy dyskonta do wszystkich wycen spółek 
prywatnych. Takie podejście może prowadzić do 
znaczących błędów, ponieważ dyskonto z tytułu 
braku płynności jest często największą korektą 
w wycenie, a jego wartość, według licznych badań, 
jest bardzo zróżnicowana i może wynosić od 5% 
do ponad 80%.
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W praktyce, dobór właściwej stopy dyskonta powinien 
być poparty wnikliwą analizą charakterystyki 
wycenianej spółki, ponieważ wielkość dyskonta 
jest uzależniona od wielu czynników takich jak:

�� płynność aktywów spółki
�� płynność finansowa przedsiębiorstwa
�� prawdopodobieństwo debiutu giełdowego 

w przyszłości
�� wielkość spółki
�� wielkość obejmowanego pakietu udziałów 

przedsiębiorstwa w transakcji.

Należy ze szczególnie dużą ostrożnością 
podchodzić do wycen sporządzanych na 
potrzeby transakcji na rynku prywatnym

Wycena prywatnych spółek powinna opierać się 
w większości wypadków na podejściu dochodowym 
i rynkowym. Zastosowanie tych podejść jest 
niewskazane jedynie w przypadku przedsiębiorstw 
będących w najwcześniejszej fazie rozwoju.

Jak widać spółki publiczne i niepubliczne posiadają 
wiele różnic w swojej charakterystyce, co ma także 

znaczący wpływ na podejście do wyceny. Specyfika 
spółki prywatnej utrudnia zarówno właściwe 
oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych 
spółki, jak i dobór odpowiedniej metodologii wyceny. 
Podsumowując, wśród najważniejszych zmian 
metodologicznych przy wycenie spółki prywatnej 
znajdują się:

�� normalizacja prognozowanych wyników 
finansowych spółki o transakcje nierynkowe
�� uwzględnienie w stopie dyskonta ryzyka 

specyficznego
�� uwzględnienie ograniczonej płynności 

udziałów, na przykład poprzez zastosowanie 
odpowiedniego dyskonta z tytułu braku 
płynności.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy ze 
szczególnie dużą ostrożnością podchodzić do 
wycen sporządzanych na potrzeby transakcji na 
rynku prywatnym. Istotne różnice metodologiczne 
sprawiają, że wyniki wyceny mogą znacząco 
odbiegać od wartości godziwych otrzymanych 
przy zastosowaniu najlepszych praktyk wyceny.    
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Doskonałą ilustracją obiegowej opinii na 
temat analizy fundamentalnej jest krótka 
wskazówka jakiej udzielił kiedyś Warren 
Buffet na pytanie, w jaki sposób można 
stać się odnoszącym sukcesy inwestorem 
giełdowym. Odpowiedź brzmiała: należy 
czytać sprawozdania finansowe spółek. 
Oczywiście ta odpowiedź zrodziła kolejne 
pytanie: Ale od których sprawozdań 
zacząć? Warrent Buffett z wrodzonym sobie 
poczuciem humoru odparł: Od tych na literę 
„A“. 

Inwestorzy posługujący się analizą fundamentalną 
postrzegani są jako osoby ślęczące bez wytchnienia 
nad sprawozdaniami finansowymi i przebijający 

się przez niezliczone tabele wypełnione cyframi. 
Dla kogoś, kto chciałby zacząć inwestowanie 
zgodnie z zasadami analizy fundamentalnej, ten 
obraz wydaje się mało zachęcający. Czy zatem 
istnieją jakieś sposoby pozwalające przyspieszyć 
ten sam proces analizy lub chociaż pozwolić 
nam na wyselekcjonowanie jedynie tych spółek, 
w  których sprawozdania finansowe warto się 
zagłębić w pierwszej kolejności?

Odpowiedź na to pytanie przyszła wraz z rosnącą 
liczbą notowanych podmiotów, ale także z rozwojem 
takich narzędzi jak komputery i internet, które 
w znacznej mierze ułatwiają dostęp do informacji. 
Dzięki możliwościom jakie mamy obecnie jesteśmy 
w stanie przeszukiwać dziesiątki tysięcy sprawozdań 



finansowych w ułamku sekundy w poszukiwaniu 
perełek inwestycyjnych. Tym właśnie zajmuje się 
skanowanie rynku w oparciu o kryteria finansowe 
(z ang. stock screening). Dzięki tej metodzie jesteśmy 
w stanie istotnie ograniczyć liczbę podmiotów jakie 
warto poddać dogłębnej analizie fundamentalnej, 
a i sama analiza bardzo często jest dzięki narzędziom 
informatycznym szybsza. 

Skanowanie rynku

Zanim przejdziemy do bardziej zaawansowanych 
strategii, przyjrzyjmy się jak działa skanowanie 
rynku, które jest niczym innym jak definiowaniem 
zestawu kryteriów fundamentalnych, które powinny 
spełniać spółki, aby mogły zostać użyte w naszej 
strategii. 

Aktualnie na głównym parkiecie warszawskiej 
giełdy notowanych jest ok. 450 spółek, załóżmy, 
że nie interesują nas spółki, które w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy miały stratę. Gdy w ten 
sposób zdefiniujemy kryterium skanowania okaże 
się, że do dalszej analizy pozostaje nam już nie 
450 podmiotów ale 345. Nadal jest to dużo więc 
zawęzimy dalej kryteria. Wśród spółek z zyskiem 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy szukamy spółek 
o wartości wskaźnika cena do wartości księgowej 
na poziomie niższym niż 1. Do dalszej analizy 
pozostało nam już tylko 126 spółek. Załóżmy 
dalej, że interesują nas w tej grupie jedynie firmy 

płacące dywidendę. Po uwzględnieniu tego 
kryterium okazuje się, że do analizy mamy zaledwie 
11 podmiotów. To wydaje się już wykonalne. Ze 
względu na dostępność na polskim rynku skanerów 
fundamentalnych odrzucenie spółek, które nie 
spełniały naszych kryteriów fundamentalnych 
zajęłoby nam zaledwie kilkanaście sekund i to 
bez konieczności przerzucania setek sprawozdań, 
a na lekturę najnowszych sprawozdań w tej grupie 
wystarczyłby weekend. Co jest równie istotne 
moglibyśmy szybko wyeliminować spółki, którymi 
nie warto się w danym momencie zajmować.

Z pewnością tak prosty zestaw filtrów wymaga 
jeszcze dopracowania lub wnikliwej analizy 
podmiotów, które kryteria przeszły, ale warto się 
zastanowić, czy idąc o krok dalej nie można by 
większości naszych oczekiwań co do wymarzonej 
spółki, zdefiniować w formie takich właśnie 
filtrów. Gdyby to się udało, można by stworzyć 
automatyczną strategię, która generowałaby listę 
spółek jakie powinniśmy mieć w portfelu.

Przyjrzyjmy się więc takim założeniom:
�� cena/wartość księgowa mniejsza niż 40% rynku 

z najniższymi wartościami tego wskaźnika,
�� PEG 3-letni historyczny, wartość wskaźnika musi 

być mniejsza od 0,75,
�� zadłużenie niższe od 25% wartości wskaźnika 

ogólnego zadłużenia wszystkich spółek (innymi 
słowy, na wstępie eliminujmy 75% spółek 
z najwyższym zadłużeniem na rynku),
�� wzrost zysku na akcję w ostatnich 12 miesiącach 

musi być dodatni,
�� spółka jest notowana na rynku głównym GPW 

(wyłączamy NewConnect).

Jest to strategia opracowana przez Quant Research 
na potrzeby prezentacji możliwości narzędzi 
gieldowyradar.pl. W momencie powstawania tego 
artykułu pozwalała zawęzić listę spółek z ponad 450 
do zaledwie 8. Ktoś może zadać zatem pytanie, czy 
tego typu strategia ma szansę przynosić zyski. Po 
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Polska giełda jest jeszcze zbyt młoda, 
aby stosować strategie znanych na 
całym świecie giełdowych guru. 
Oczywiście można stosować taktyki 
opierające się na historii działalności 
spółek, jednak nie są one identyczne 
ze sprawdzonymi strategiami 
wywodzącymi się prosto z rynku 
amerykańskiego. 



przetestowaniu jej na danych historycznych (więcej 
o testowaniu strategii fundamentalnych powiemy 
w kolejnym wydaniu Akcjonariusza) okazało się, że 
teoretyczna symulowana stopa zwrotu za ostatnie 
7 lat to niebagatelne +633%. Jest to odpowiednik 
średniorocznej stopy zwrotu na poziomie blisko 
+33%. Można zatem przyjąć, że zestaw takich 
filtrów nadawałby się już jako solidna podstawa 
zautomatyzowanej strategii fundamentalnej. Warto 
tutaj nadmienić, że wynik ten nie uwzględnia 
podatków, spreadów ani prowizji maklerskich.

Aby stworzyć tego typu strategię trzeba dysponować 
już sporą wiedzą na temat tego, jakie wskaźniki 
analizy fundamentalnej są istotne z punktu widzenia 
wyceny spółek. W przypadku braku własnych 
pomysłów można posiłkować się zestawami 
kryteriów z jakich korzystają guru inwestycji. 
Kilka z takich strategii przedstawimy w kolejnych 
edycjach tego cyklu.

Diabeł tkwi w szczegółach

Skoro wiemy już jak łatwo można wykorzystać 
elementy analizy fundamentalnej w automatycznej 
analizie zastanówmy się nad tym jakie zagrożenia 
są z tym związane i na co warto zwrócić uwagę.

Pierwszym istotnym problemem w tego typu 

analizie jest dostęp do odpowiedniej jakości bazy 
danych. Niestety polski rynek kapitałowy jest nadal 
relatywnie młody i podlegał zmianom wraz ze 
wzrostem polskiej gospodarki. To zaowocowało 
małą spójnością sprawozdań finansowych spółek. 
Dostęp do ujednoliconej bazy danych finansowych 
spółek notowanych na GPW nie jest łatwy dla 
przeciętnego inwestora indywidualnego a często 
jakość dostępnych danych pozostawia wiele do 
życzenia. 

Drugą często spotykaną przeszkodą jest krótka 
historia polskiego rynku. Wiele filtrów używanych 
przez znanych inwestorów zakłada dosyć długą 
historię działania spółek. Nieprzypadkowo, gdyż 
najczęściej ich rodowód związany jest z rynkiem 
amerykańskim, który działa nieprzerwanie od 1817 
roku. Polskie podmioty notowane na GPW (nie 
mówiąc już o rynku NewConnect) nadal bywają 
„za młode” dla takich strategii. Przykładowo, 
w 2012 r. warszawskie debiuty stanowiły ponad 
40% wszystkich debiutów giełdowych w Europie. 
Co roku także na naszym parkiecie debiutują 
zagraniczne spółki, co także świadczy o wzroście 
znaczenia polskiej giełdy. To ogranicza spektrum 
wyszukiwania spółek do bardzo wąskiego 
grona „polskich dinozaurów” giełdowych. Także 
inwestowanie w oparciu o branże nie jest łatwe. 
Aktualnie warszawska giełda grupuje spółki w 27 
segmentach, co przy 450 notowanych podmiotach 
daje średnią na poziomie 16-17. Jednak w 2007 
roku tych spółek było 350, zaś w 2004 zaledwie 
230. Idąc tym tropem dalej, w niektórych branżach 
np. ubezpieczeniowej, przemyśle chemicznym, 
drzewnym czy paliwowym obecnych jest tylko kilka 
(w skrajnych przypadkach jedno) przedsiębiorstw. 
To ma duże znaczenie w wyszukiwania najlepszych 
spółek z danej branży.

Niebagatelne znaczenie ma również płynność na 
GPW. Można stworzyć wiele strategii, które mają 
szanse osiągać doskonałe wyniki inwestycyjne. 
Jednak, gdy w praktyce spróbujemy w oparciu 
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P o d s t aw ą  i nwe s tow a n i a 
fundamentalnego jest dokładna 
analiza sytuacji finansowej spółki, 
w tym zarówno jej przeszłości jak 
i przyszłości. Analiza raportów 
finansowych spółek większej niż kilka 
jest niezwykle trudna i czasochłonna. 
Dzięki nowoczesnym narzędziom 
możemy wybrać tylko te spółki, 
które spełniają kryteria inwestora. 



o tak wygenerowane listy spółek budować portfel, 
może się okazać, że koszt zakupu lub sprzedaży 
mało płynnych podmiotów skutecznie ograniczy 
lub wręcz zniweluje obiecującą rentowność.

Podsumujmy zatem zalety i wady automatycznego 
podejścia do analizy fundamentalnej:

Na plus:
�� istotne skrócenie czasu potrzebnego na wstępną 

analizę spółek
�� możliwość tworzenia w pełni automatycznych 

skanerów rynku
�� brak konieczności analizy spółek, które „nie 

powinny” znaleźć się w portfelu
�� możliwość posiłkowania się pomysłami 

inwestycyjnymi znanych guru inwestycji

Na minus:
�� wymagany dostęp do odpowiednich narzędzi 

i dobrej jakościowo bazy danych (trudno jest 
skanować rynek w Excelu)
�� polska giełda to nadal młody rynek, co może 

ograniczać liczbę przydatnych kryteriów
�� ocena skuteczności skomplikowanych strategii 

automatycznych może sprawiać trudności

W kolejnych artykułach z tego cyklu opowiemy 
o testowaniu strategii na danych historycznych (ang. 
backtests) i przybliżymy strategie kilku znanych 
inwestorów, które mają szanse powodzenia na 
polskim rynku kapitałowym.   

EDUKACJA
2/2014  68  

Przykładowa strategia inwestycyjna

 3 miesiące 1 rok 3 lata 5 lat 7 lat Śr. Roczna Ryzyko

Strategia -1,53% 46,61% 25,83% 240,66% 633,90% 32,94% 10,51%

WIG 1,71% 17,42% 5,80% 100,28% -9,08% -1,35% 6,56%

Źródło: Opracowanie własne

Skumulowana wartość inwestycji

Źródło: Opracowanie własne
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Czy można 
wytrenować mózg, 
aby podejmował 
lepsze decyzje?
PAWEŁ JAN MRÓZ
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Mózg każdego człowieka jest potężnym 
narzędziem o olbrzymich możliwościach. 
Nauka i technologia są bardzo dalekie od 
stworzenia jego sztucznego odpowiednika 
– komputera, który przejawiałby choć część 
jego złożonych funkcji. Natura znacznie 
przewyższa w tym wypadku technikę.

Możemy spojrzeć na nasz mózg jak na komputer 
– hardware, podczas gdy nasz umysł możemy 
porównać do software’u – oprogramowania. 
Mózg, podobnie jak komputer, może działać na 
różnych częstotliwościach – nazywamy je falami 
mózgowymi. Analogicznie tak jak komputer może 
działać sprawnie lub nie, nasz mózg również może 
funkcjonować optymalnie lub przypominać swoim 
funkcjonowaniem powolną pracę i wadliwość 
starych komputerów z początku lat 90.

Fale mózgowe to cykle aktywności bioelektrycznej 
mózgu, odpowiadają im w dużym stopniu stany 
świadomości człowieka. Jakość naszych działań 
jest zależna od stanu świadomości, z którego dane 
zachowanie wynika. Innymi słowy, w zależności od 
tego w jakich falach „nadaje” twój mózg, wpływa 
to na decyzje podejmujesz w danej sytuacji.

Wszyscy znamy momenty koncentracji, kiedy 
wszystkie wyzwania realizujemy z łatwością, kiedy 
mamy klarowność umysłu, skupienie. Podobnie 
każdy z nas doświadczył kiedyś chwil dekoncentracji, 
nerwowości, które powodują, że działania stają się 
niskoefektywne i są naszpikowane błędami.

Fale gamma

Istnieje 5 podstawowych częstotliwości fal 
mózgowych. Gamma – charakterystyczne 



dla stanów poddenerwowania i stresu. Beta – 
codzienna aktywność z niską koncentracją i małą 
uważnością. Alfa – charakterystyczne dla stanów 
relaksu, koncentracji, odprężenia. Theta – które 
pojawiają się w czasie snu, hipnozy, medytacji oraz 
Delta – podczas głębokiego snu.
Zostało dowiedzione na podstawie badań 
z  osobami podejmującymi decyzje, których 
mózg podłączony był do aparatury mierzącej fale 
mózgowe, że efektywne decydowanie i wybieranie 
najkorzystniejszych rozwiązań występuje wtedy, 
kiedy w mózgu występuje minimalna ilość fal Gamma 
i Beta oraz intensywna obecność fal Alfa. Najgorsze 
decyzje podejmuje się przy dużym występowaniu 
fal Gamma. Kojarzysz momenty kiedy szukasz 
nerwowo kluczy, szperając zdenerwowany po 
raz piąty w tym samym miejscu? W takim razie 
możesz przypomnieć sobie jak to jest funkcjonować 
w falach Gamma.

Z perspektywy inwestora, chcącego podejmować 
trafne decyzje, potrzebny jest trening, który umożliwi 
mu funkcjonowanie na poziomie fal Alfa, które 
zostały określone, w trakcie badań jako najlepsze 
dla podejmowania trafnych decyzji i dokonywania 
optymalnych wyborów. Trening mentalny jest 
uniwersalny w swoich metodach i przypomina 

przygotowanie umysłowe i emocjonalne 
profesjonalnych sportowców.

Fale Alfa

Za pomocą odpowiednich narzędzi do wizualizacji, 
kontroli oddechu, relaksacji, korzystania z systemów 
informacji zwrotnych, również z udziałem 
nowoczesnych technologii do obrazowania pracy 
mózgu, jesteśmy w stanie wyćwiczyć mózg do 
pracy na poziomie Alfa. Jest to szczególnie ważne 
w momentach podejmowania kluczowych decyzji, 
ponieważ stres niemal natychmiast, wprowadza 
mózg w fale Beta lub nawet Gamma.

Jeśli inwestor chce uniknąć błędnie podjętych 
decyzji, musi posiadać odpowiednie i sprawdzone 
strategie inwestycyjne, prognozy finansowe oraz 
inne elementy diagnostyczne i narzędzia analityczne. 
Z tym zgadzamy się wszyscy i uznajemy tę wiedzę 
za absolutnie konieczną dla sukcesu na rynku 
inwestycyjnym. 

Jako psycholog i trener zarówno sportowców, 
jak i inwestorów, biznesmanów, przedsiębiorców, 
opieram się na twardych danych pochodzących 
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z eksperymentów, których metodologia i rzetelność 
statystyczna jest równa obliczeniom giełdowym. 
Chcę podkreślić znaczenie przygotowania 
mentalnego dla odniesienia sukcesu jako inwestor.

Trening przede wszystko

Umiejętność trenowania własnego mózgu 
można zdobyć i po kilku sesjach lub szkoleniu 
z profesjonalnym trenerem, można kontynuować 
ćwiczenia i naukę w wolnym czasie. Warto, 
ponieważ gdy wyćwiczysz swój mózg do działania 
na silnym poziomie fal Alfa i będziesz posiadał 
sposoby na aktywizację takiej pracy mózgu wtedy, 
gdy tego potrzebujesz, staniesz się wielokrotnie 
skuteczniejszy w podejmowaniu dobrych decyzji.

To decyzje i wybory kształtują rezultaty, jakie 
otrzymujemy. Cofając się o jeden krok, możemy 
jednak zauważyć, że dokonywanie wyborów jest 
pod ogromnym wpływem tego w jaki sposób 

funkcjonuje nasz mózg w momencie podejmowania 
decyzji. Cofając się o jeszcze jeden krok, znajdziemy 
powody, dla których mózg funkcjonuje lub nie 
funkcjonuje optymalnie. Trening mentalny zmienił 
rezultaty osiągane przez tysiące sportowców, 
biznesmanów i inwestorów. Nareszcie psychologia 
ma do zaoferowania olbrzymią, praktyczną 
wartość dla rynku finansowego i grupy inwestorów 
indywidualnych na całym świecie.

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie „Trening 
Mentalny” na konferencji WallStreet, które 
poprowadzi Paweł Jan Mróz. Trening Mentalny to 
nowoczesna, praktyczna psychologia, stosowana 
między innymi przez profesjonalnych sportowców, 
negocjatorów, inwestorów, dla osiągania lepszych 
wyników w swojej dyscyplinie. 

Dowiedz się więcej na naszej stronie 
www.sii.org.pl/ws18
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Projekt Żółwia, 
czyli jak wyszkolić 
zawodowego tradera
MICHAŁ MASŁOWSKI
STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDULANYCH
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Na rynkach finansowych działają profesjonaliści, 
którzy świetnie rozumieją emocje oraz postrzeganie 
sygnałów płynących z rynku przez zwykłych 
inwestorów. Aby móc dołączyć do ich grona 
należy zdobyć odpowiednią wiedzę, która pozwoli 
podążać ich śladami na wykresie, ponieważ swojej 
aktywności nie mogą ukryć. Dzięki Projektowi 
Żółwia, uczestnicy zgłębiają wiedzę, która pozwala 
im na zrozumienie zasad mechaniki rynku, która 
wyjaśnia ruch ceny na wykresie.

Amerykańskie żółwie z 1983 roku

Historia Projektu Żółwia nawiązuje do historii 
Curtisa Faitha, który w 1983 roku stał się członkiem 
grupy żółwia stworzonej przez bardzo uznanych 
traderów Billa Eckhardta oraz Richarda Dennisa. 
Pomysł polegał na stworzeniu grupy traderów, 
która inwestowała zgodnie ze ściśle określonymi 
zasadami. Każdy członek grupy otrzymał taką samą 
wiedzę, którą następnie wykorzystywał podczas 
inwestowania. 

Inspirując się głównym założeniem projektu, Rafał 
Glinicki stworzył polską edycję projektu żółwia. 

Przekazuje on swoje wieloletnie doświadczenie 
zdobyte na rynkach finansowych, tak aby „żółwie” 
zrozumiały mechanikę rynku i w ten sam sposób 
potrafiły odczytywać informacje jakie znajdują się 
na wykresie.

Rok 2014 to rok żółwia

W listopadzie zeszłego roku pierwsza 20 osobowa 
grupa projektu podchodziła do egzaminu, który 
warunkował etap ukończenia pierwszego etapu 
edukacji. Kolejnym krokiem była 3 miesięczna 
gra na rachunku demo, podczas której żółw – 
absolwent musiał udowodnić swoją wiedzę poprzez 
udokumentowane zagrania oraz średniomiesięczny 
z góry określony zysk. Ten etap osiągnęło 5 osób, 
które aktualnie grają na rachunku realnym. Firma 
VSATrader pod okiem Rafała Glinickiego udostępnia 
stopniowo każdej osobie na tym poziomie środki 
finansowe, które są systematycznie zwiększane 
w zależności od wyników „żółwia”.

W ubiegłym roku wystartowała również druga 
grupa, która swój pierwszy egzamin będzie zdawać 
w maju. Podczas tej próby swoją szanse będą mieć 



również osoby, którym nie powiodło się podczas 
egzaminu pierwszej grupy żółwia. W lutym odbyła 
się już rekrutacja do grupy A i B, w których wzięło 
udział prawie 250 uczestników. Do kolejnych 
etapów rekrutacji zostało zakwalifikowane 62 osoby, 
z których pozytywny wynik uzyskało 40 osób oraz 
4 studentów. Należy zaznaczyć, że w każdej grupie 
projektu, począwszy od grupy pierwszej, znajduje 
się dwójka studentów. Jest to ukłon w stronę zdolnej 
młodzieży, która ma szanse na bardzo szybki rozwój 
pod okiem profesjonalistów. 

Warto poznać bezpośrednie opinie oraz wrażenia 
uczestników projektu żółwia, którzy mieli już 
bezpośrednią styczność z wiedzą jaka została im 
przekazana:

„Projekt żółwia to najlepsze szkolenie na 
jakim byłem. Rafał Glinicki jest klasą samą 
w sobie. Po latach poszukiwań, tysiącach 
wydanych pieniędzy na „szkolenia”, trafiłem 
do profesjonalnego tradera, łączącego teorię 
z praktyką oraz osiągającego sukcesy. To 
buduje każdego żółwia! Wiedza, którą 
przekazuje, pokazuje jak działa rynek, jaka 
jest jego mechanika. To pozwala mi na 
racjonalne określenie siły i słabości rynku. 
Doświadczając wielu niemiłych niespodzianek 
na rynku, do których miało nie dojść po 
poprzednich szkoleniach, teraz rozumiem 
kiedy mogę dołączać się do rynku z bardzo 
kontrolowanym SL i do tego w zgodzie ze 
Smart Money. Nie może być chyba niczego 
lepszego! Rafałowi udało się stworzyć bardzo 
zgraną grupę ludzi, trzymajcie tak dalej” – 
Waldek

„Ukończyłem projekt żółwia i mogę 
wypowiedzieć się na jego temat tylko 
w  samych superlatywach. Już w trakcie 
edukacji poznałem mechanizmy w oparciu 
o które porusza się rynek i obecnie określenie 
kierunku nie stanowi dla mnie problemu. 

Podczas szkolenia poznałem również własną 
osobowość i swoje mocne oraz słabe strony. 
W tej chwili widzę również, że mój poziom 
emocji podczas trade’ów jest zdecydowanie 
niższy z prostej przyczyny, wiem co powoduje, 
że rynek podąża w danym kierunku, a jeżeli 
wiem dlaczego, to łatwiej mi zapanować 
nad stresem którego doświadcza każdy 
kto dokonuje transakcji. Przechodząc przez 
szereg szkoleń, wiem że wiedza, którą tu 
zdobyłem jest najistotniejsza w kontekście 
inwestycji. To po prostu działa!” – Łukasz

Inną istotną kwestią, którą warto nadmienić, to 
ciągły kontakt z absolwentami projektu, którzy 
kontynuują podnoszenie swoich umiejętności 
traderskich. Podczas szkoleń Rafała Glinickiego 
można również spotkać „żółwi” absolwentów, 
którzy również przedstawiają swoje wyniki np. 
poprzez prezentację swoich zagrań. Świadczy to 
nie tylko o wysokim poziomie wiedzy jaką osiągają 
„żółwie”, ale również o zaufaniu Rafała Glinickiego 
jakim ich darzy.

Projekt Żółwia, skupia ambitnych ludzi, którzy 
rozumieją, że tylko przez zrozumienie zasad 
mechaniki rynku oraz podążając za Smart Money, 
można osiągnąć sukces na rynkach finansowych. 
Rafał Glinicki zawsze powtarza, że tylko od 
zaangażowania uczniów zależy to, czy zdołają 
wykorzystać przekazaną wiedzę.  

Czym jest Projekt Żółwia?

To trwający kilka miesięcy projekt, który 
ma na celu stworzenie wyselekcjonowanej 
grupy traderów, grającej na największych 
rynkach świata. Traderzy należący do grupy 
będą poruszać się według wspólnych zasad, 
wynikających z mechaniki funkcjonowania 
rynku, grając w harmonii ze „Smart Money”.
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INTERSPORT Polska – 
25 lat doświadczenia 
na rynku artykułów 
sportowych
ROZMOWA Z ARTUREM MIKOŁAJKO 
PREZESEM ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA S.A. Fo
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W roku ubiegłym Państwa firma obchodziła 
25-lecie prowadzenia działalności na 
polskim rynku artykułów sportowych. Proszę 
ocenić z perspektywy czasu, jaka według 
Pana decyzja biznesowa przyniosła Spółce 
najwięcej korzyści?

Artur Mikołajko, Prezes Zarządu INTERSPORT 
Polska S.A.: Z pewnością było to nawiązanie 
współpracy z największą na świecie sportową grupą 
zakupową zrzeszoną pod marką INTERSPORT. 
Pozyskanie w roku 2006 tak silnego partnera 
biznesowego było dla rozwoju Spółki niezmiernie 
ważne. Obecnie posiadamy dostęp do najlepszych 

ofert handlowych wiodących producentów, 
uczestniczymy wizerunkowo w największych 
wydarzeniach sportowych i mamy dużo mocniejszą 
pozycję negocjacyjną w rozmowach z naszymi 
dostawcami.

Jak na przestrzeni 25 lat prowadzenia firmy 
zmienił się sposób prowadzenia biznesu?

Po pierwsze zmieniła się skala biznesu, 25 lat temu 
zaczynaliśmy od jednego, specjalistycznego sklepu 
o profilu żeglarsko-narciarskim. Teraz prowadzimy 
sprzedaż w 35 sklepach ogólnosportowych.



Po drugie zmienił się asortyment. Przez ponad 20 lat 
kluczową kategorią sprzedaży w branży sportowej 
było narciarstwo. Nasza działalność była mocno 
uzależniona od zimy, na której głównie zarabialiśmy. 
Teraz to się zmieniło! Typowa zazwyczaj dla 
sezonu zimowego pogoda ostatnio radykalnie się 
zmieniła, co wymusiło wprowadzenie dużych zmian 
w naszej branży. Postawiliśmy na rozwój sprzedaży 
całorocznych grup towarowych, by jak najbardziej 
uniezależnić się od kaprysów pogody. W 2013 
roku to się sprawdziło, ponieważ zanotowaliśmy 
w kategoriach całorocznych dwucyfrowe przyrosty 
sprzedaży.

Czy uniezależnienie obrotów firmy od zimy 
i nacisk na sprzedaż towaru całorocznego, 
to duża rewolucja w Państwa biznesie?

Tak, to duża zmiana, która wymagała czasu oraz 
podjęcia przez nas wielu działań. Przebudowaliśmy 
sklepy, aby stworzyć na stałe kornery: 
piłkarskie, outdorowe, runningowe i fitnesowe. 
Zainwestowaliśmy w dobór oraz w szkolenia 
sprzedawców, którzy mają fachowo doradzać 
klientom i pomagać im w optymalnym wyborze 
sprzętu i odzieży. Ponieśliśmy także inwestycje 
w zakresie rozwoju usług serwisowych takich jak: 
dynamiczne badanie stopy na bieżni, pomiar stopy 
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czy dobór wkładek. I jeszcze jedno, z pewnością 
najważniejsze – nauczyliśmy klientów, że po ten 
asortyment mogą stale do nas przychodzić. Jestem 
przekonany, że wprowadzone zmiany przyniosą 
Spółce wymierne korzyści.

Jaki jest udział sprzedaży internetowej 
w obrotach i czy jest to dla Spółki ważny 
kanał handlu?

Sprzedaż internetowa jest dla INTERSPORT 
ważnym kanałem handlu i stanowi uzupełnienie 
sprzedaży tradycyjnej w sklepach. Obecnie obrót 
e-sklepu osiąga dwucyfrowe wzrosty. 

Dlaczego w ostatnich latach Spółka zwolniła 
rozwój? 

Po dynamicznym tempie rozwoju sieci INTERSPORT 
w Polsce, przyszedł czas na optymalizację 
powierzchni handlowej i zwiększenie rentowności 

naszych sklepów. W roku 2013 zmniejszyliśmy 
powierzchnię sprzedaży w trzech sklepach, 
wynegocjowaliśmy obniżkę czynszu na pięciu 
lokalizacjach oraz obniżyliśmy koszty mediów. 
Sądzę, że efekty tych działań będą wyraźnie 
widoczne w tym roku.

W 2014 roku wróciliśmy na ścieżkę rozwoju, w marcu 
otworzyliśmy sklep w Lublinie i Kaliszu. 

Co przyniesie Pana zdaniem najbliższy rok?

Na 2014 rok patrzymy z optymizmem. Widoczny 
trend wzrostu aktywności fizycznej Polaków, 
w połączeniu ze zmianami dokonanymi w naszej 
Spółce w 2013 roku, powinny zaowocować dobrym 
wynikiem finansowym w tym roku.  
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Dane finansowe Grupa Atende (w tys. zł) 4 kwartały 2013 4 kwartały 2012

Przychody ze sprzedaży 223 005 189 040
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 169 436 147 432
Zysk brutto 53 569 41 608
Koszty ogólnego zarządu 37 930 32 818
Pozostałe przychody operacyjne 5 858 5 036
Pozostałe koszty operacyjne 5 964 4 345
Pozostałe zyski / (straty) - netto - -
Zysk operacyjny 15 533 9 481
Przychody finansowe 1 097 362
Koszty finansowe 1 298 2 105
Przychody finansowe – netto (201) (1 743)
Udział w zyskach / (stratach) jednostek stowarzyszonych - -
Zysk przed opodatkowaniem 15 332 7 738
Podatek dochodowy 3 530 1 495
Zysk netto roku obrotowego 11 802 6 243
z tego:
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 11 272 5 911
- przypadający na udziały nie dające kontroli 530 332
Dochód całkowity za okres 11 802 6 243
z tego:
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 11 272 5 911
- przypadający na udziały nie dające kontroli 530 332
Bilans 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa trwałe 54 257 51 425
Aktywa obrotowe 101 180 78 238
Kapitał własny 66 972 58 258
Zobowiązania długoterminowe 7 949 8 628
Zobowiązania krótkoterminowe 80 516 62 777

Atende S.A.
ul. Ostrobramska 86
04-163 Warszawa
www.atende.pl 

Branża: IT
Prezes Zarządu: dr hab. Roman Szwed
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Zarówno w IV kwartale, jak i w całym 2013 roku, 
osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe. Udało 
się to osiągnąć zarówno dzięki znacznej poprawie 
wyników spółki nadrzędnej Atende S.A., jak również 
dobrym wynikom dwóch spółek zależnych – Atende 
Software i Sputnik Software. Wpływ spółki Impulsy 
na wyniki Grupy był negatywny. Wypracowane 
wyniki finansowe stanowią potwierdzenie, że 
strategia firmy, przyjęta na początku 2013 roku 
jest słuszna.
Warto podkreślić, że w 2013 roku Grupa Atende 
poszerzyła się o dwie nowe spółki, a dokładniej 
spółka zależna Atende Software zakończyła 
w  IV  kwartale akwizycję udziałów w spółce 
Phoenix Systems (obecnie posiada w sumie 51% 
udziałów) i objęła 15% udziałów w spółce OmniChip 
z możliwością zwiększenia udziałów do 55%.
Obie spółki są spółkami wysokich technologii 
celującymi swoimi produktami w rynek globalny. 
Phoenix Systems oferuje autorski system 
operacyjny czasu rzeczywistego wykorzystywany 
w systemach wbudowanych, a OmniChip jest start-
upem, który zajmuje się projektowaniem układów 
elektronicznych. Celem OmniChip jest projektowanie 
i rozwój układów mikroprocesorowych znajdujących 
zastosowanie między innymi w monitorowaniu, 
zarządzaniu i optymalizacji wykorzystania energii. 
Akwizycje są zgodne ze strategią rozwoju Emitenta 
do 2015 r., zakładającą m.in. intensyfikację rozwoju 
w zakresie oprogramowania własnego oraz 
oferowania wysoce innowacyjnych produktów.

dr hab. Roman Szwed
Prezes Zarządu Atende S.A.

Przyjęta nowa strategia odniosła sukces. Śmiało 
można tak to określić patrząc na wzrost zysku 
netto w 2013 r., który wyniósł blisko 90% wobec 
2012 roku. Co ważne wzrost rentowności widoczny 
jest już na poziomie zysk brutto na sprzedaży 
i zysku operacyjnego. Wyniki za pierwszy kwartał 
2014 r. kontynuują pozytywne tendencje. Przychody 
były wyższe o 32% wobec 1Q 2013 r., a zysk 
netto był już na symbolicznym plusie wobec straty 
1,3 mln zł. Szczególnie rzuca się w oczy rachunek 
przepływów pieniężnych. Z działalności operacyjnej 
tylko w 3 pierwszy miesiącach tego roku spółka 
wygenerowała ponad 12,3 mln zł, a stan środków 
pieniężnych zwiększył się o 10,8 mln zł. Na koniec 
marca 2014 r. Atende posiadało ich już na kontach 
łącznie 25,2 mln zł. Jest to duża wartość na tle sumy 
kredytów i pożyczek, które wynoszą 7,05 mln zł. 
Dlatego też, zarząd ma przestrzeń do inwestowania 
w nowe, innowacyjne podmioty, które mogą, ale 
nie muszą wypalić. 

Rafał Irzyński
Główny Analityk, 
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 
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Dane finansowe ATM S.A. (w tys. zł) 2013 2012

Przychody ze sprzedaży 170 332 180 333

Koszt własne sprzedaży zmienne (93 343) (105 804)

Marża ze sprzedaży 76 989 74 529

Koszty własne sprzedaży stałe (22 972) (21 388)

Zysk brutto na sprzedaży 54 017 53 141

Koszty ogólnego zarządu (26 408) (27 331)

Pozostałe przychody operacyjne 267 858

Pozostałe koszty operacyjne (1 789) (1 778)

Zysk operacyjny 26 088 24 890

Przychody finansowe 599 2 223

Koszty finansowe (6 411) (11 829)

Przychody finansowe – netto (5 812) (9 606)

Zysk przed opodatkowaniem 20 276 15 284

Podatek dochodowy (467) (1 441)

Zysk netto roku obrotowego (z działalności kont.) 19 809 13 843

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (15 938) (6 719)

Dochód całkowity za okres 3 872 7 124

Bilans 31.12.2013 31.12.2012

Aktywa trwałe 331 810 325 839

Aktywa obrotowe 38 770 34 072

Kapitał własny 235 350 234 978

Zobowiązania długoterminowe 67 795 78 703

Zobowiązania krótkoterminowe 67 435 46 230

ATM S.A.
ul. Grochowska 21a
04-186 Warszawa
www.atm.com.pl

Branża: teleinformatyczna
Prezes Zarządu: Maciej Krzyżanowski
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W 2013 roku po raz kolejny osiągnęliśmy rekordowe 
wyniki finansowe. Wszystkie pozycje sprawozdania 
z dochodów zostały poprawione względem bardzo 
dobrego 2012 roku, w szczególności zaś cieszy 
dynamika zysku netto z działalności kontynuowanej, 
która sięgnęła ponad 40% r/r. Tak dobre wyniki 
możliwe były nie tylko dzięki wzrostowi sprzedaży 
(zwłaszcza usług centrów danych), ale również 
dzięki utrzymaniu wysokiego poziomu rentowności. 
Na uwagę zasługuje także konsekwentnie 
zachowywana dyscyplina w obszarze kosztów 
stałych.
W minionym roku, podobnie jak w 2012, 
najdynamiczniej rosnącą częścią naszego biznesu 
były usługi centrów danych. Przychody z tego tytułu 
wzrosły o ponad 17% r/r, osiągając rekordowe 58 mln 
zł, z czego aż 97% stanowiły opłaty abonamentowe. 
Udział usług centrów danych w całkowitej marży 
ATM wyniósł za cały 2013 rok już ponad 60%, 
co dobitnie obrazuje rosnącą rolę tej kategorii 
usług w działalności Spółki. Omawiany trend jest 
zgodny z oczekiwaniami i strategią przyjętą przez 
Zarząd ATM, w przyszłości spodziewamy się jego 
kontynuacji oraz dalszego umacniania pozycji ATM 
jako lidera na krajowym rynku centrów danych. 
To przekonanie wzmaga dodatkowo aktualnie 
prowadzona ilość zaawansowanych rozmów oraz 
liczba postępowań ofertowych dotyczących oferty 
kolokacyjnej ATM, które istotnie przekraczają 
poziomy dotychczas obserwowane w historii 
Emitenta.

Maciej Krzyżanowski
Prezes Zarządu ATM S.A.

Rok 2013 r. był udany dla ATM. Mimo niewiele niższych 
przychodów ze sprzedaży spółka potrafiła poprawić 
zyskowność. Na poziom zysku netto pozytywnie 
wpłynęło obniżenie kosztów finansowych o 5,4 mln 
zł (spadek o 45%). Działalność kontynuowana ma 
dobre perspektywy, a zarząd podkreśla rekordowe 
zainteresowanie ofertą kolokacyjną spółki. Na 
wynikach finansowych ATM, tak jak i w zeszłym 
roku, ciąży jeszcze wynik z działalności zaniechanej. 
Z tego tytułu całkowity dochód za 2013 r. został 
obniżony o 15,9 mln zł, przy 6,7 mln zł w 2012 r. 
Wyniki finansowe pierwszego kwartału 2014 r. na 
poziomie operacyjnym były niższe o 11%, a na 
poziomie netto wyższe o 22%. Może to zwiastować 
ustabilizowaniu się marż na tym rynku. W takim 
scenariuszu by spółka osiągała wyższe zyski, 
zarząd będzie musiał zwiększać sprzedaż.

Rafał Irzyński
Główny Analityk, 
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 
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Dane finansowe GK LW Bogdanka S.A. (w tys. zł) 2013 2012

Przychody ze sprzedaży 1 899 830 1 835 801

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 305 264 1 301 486

Zysk brutto 594 566 534 315

Koszty sprzedaży 43 664 43 811

Koszty administracyjne 95 103 95 104

Pozostałe przychody operacyjne 3 837 4 065

Pozostałe koszty operacyjne 3 062 1 822

Pozostałe zyski / (straty) - netto 31 771 8 426

Zysk operacyjny 424 803 389 217

Przychody finansowe 7 267 11 833

Koszty finansowe 18 341 18 979

Przychody finansowe – netto 11 074 7 146

Zysk przed opodatkowaniem 413 729 382 071

Podatek dochodowy 84 001 73 055

Zysk netto roku obrotowego 329 728 309 016

z tego:

- przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 329 417 308 602

- przypadający na udziały nie dające kontroli 311 414

Pozostałe całkowite dochody/straty netto za rok obrotowy -1 314 -19 234 

Całkowite dochody netto za rok obrotowy 328 414 289 782

Bilans 31.12.2013 31.12.2012

Aktywa trwałe 3 274 004 3 063 653

Aktywa obrotowe 570 126 421 503

Kapitał własny 2 455 531 2 296 374

Zobowiązania długoterminowe 579 631 773 108

Zobowiązania krótkoterminowe 808 968 415 674

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Bogdanka
21-013 Puchaczów
www.lw.com.pl

Branża: wydobywcza
Prezes Zarządu: Zbigniew Stopa
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Dla naszej Spółki był to kolejny rok wzrostu wydobycia 
i wyników finansowych, pomimo trudnej sytuacji w branży 
górniczej w Polsce, której skutkiem był spadek wydobycia 
i wysoki stan zapasów w kopalniach śląskich. 
Wydobycie w przypadku LW BOGDANKA sięgnęło 8,35 
mln ton, co oznacza, że było o 7,2% wyższe niż w 2012 
roku. Osiągnięty poziom wydobycia i realizowana sprzedaż 
przekładają się na silną pozycję rynkową Spółki. Na 
koniec 2013 roku nasze udziały rynkowe sięgnęły 14,8% 
w przypadku rynku węgla energetycznego w Polsce i 19,3% 
dla rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki 
zawodowej. 
Co ważniejsze, rok 2013 zakończyliśmy rekordowymi 
w historii Grupy wynikami finansowymi: przychody ze 
sprzedaży sięgnęły 1,9 mld zł (wzrost o 3,5%), EBITDA 
wyniosła 754,9 mln zł (wzrost o 9,4%) a wynik EBIT: 424,8 
mln zł (wzrost o 9,1%). Zysk netto sięgnął 329,7 mln zł (wzrost 
o 6,7%), po raz pierwszy w historii GK LW BOGDANKA 
przekraczając poziom 300 mln zł. 
Ponadto jesteśmy liderem efektywności w górnictwie, 
między innymi poprzez budowę „inteligentnej kopalni”. 
W  połączeniu z ciągłym usprawnianiem organizacji pracy 
i rozwojem outsourcingu, ma to zaowocować zmniejszeniem 
jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia (Unit 
Mining Cash Cost) o 15% do 2017 roku (w ujęciu realnym). 
W 2014 roku zakładamy wzrost wydobycia o co najmniej 
1 mln ton, w porównaniu do 2013 roku oraz konsekwentną 
realizację naszych pozostałych celów strategicznych. 
To co robimy – i jak to robimy - jest zauważane i doceniane 
przez branżę górniczą w Polsce, co jest dla nas szczególnym 
powodem do dumy. Przykładem jest zdobycie przez 
LW  BOGDANKA - już po raz dziesiąty - wyróżnienia 
w  konkursie „Kopalnia Roku” organizowanym przez 
Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową i Szkołę Eksploatacji 
Podziemnej - I miejsca w kategorii „Najlepsza w roku 2013”.

Zbigniew Stopa
Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Mimo osiągnięcia rekordowych wyników finansowych przez 
Bogdankę w całym 2013 r. coraz bardziej doskwiera spółce 
spadająca cena węgla na rynkach. Zarząd skutecznie przez 
dłuższy okres zmniejszał ten czynnik większym wydobyciem 
i sprzedażą. Jednak kurs akcji dyskontuje przyszłość, 
a w niej jak na razie nie widać zmiany tendencji w tym 
najważniejszym parametrze dla strony przychodowej, czyli 
cen węgla. W pierwszym kwartale 2014 r. w Bogdance 
spadły one 7% rdr, co miało istotny wpływ na spadek zysku 
netto o 10,7% wobec 1q’13. Według zarządu spółki do końca 
tego roku utrzyma się jednocyfrowe tempo spadku cen 
węgla. Na wrzesień planowane jest uruchomienie Zakładu 
Przeróbki Mechanicznej Węgla, który pozwoli podwoić moce 
przerobowe. Jego w pełni pozytywny wpływ na wyniki będzie 
odczuwalny dopiero od czwartego kwartału zważywszy 
chociażby na okres rozruchu. Inwestorzy przyzwyczajeni 
w poprzednich okresach do dobrych dynamik wzrostowych 
wyników finansowych mają wysokie oczekiwania na kolejne 
kwartały. Na osłodę pozostaje im czekać na wypłacenie 
dywidendy w zaproponowanej kwocie 5,8 zł na akcję, co 
daje stopę dywidendy na poziomie ok. 5%. 

Rafał Irzyński
Główny Analityk, 
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 
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Dane finansowe UNIMOT GAZ SA * (w tys. zł) I-IV Q 2013 I-IV Q 2012

Przychody ze sprzedaży 302 190 218 007

Koszty działalności operacyjnej 299 857 214 945

- Amortyzacja 949 527

- Zużycie materiałów i energii 2 127 2 149

- Usługi obce 7 159 4 330

- Podatki i opłaty 432 340

- Wynagrodzenia 2 949 2 367

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 630 615

- Pozostałe koszty rodzajowe 714 427

- Wartość sprzedanych towarów i materiałów 284 897 204 199

Zysk ze sprzedaży 2 333 3 053

Pozostałe przychody operacyjne 1 039 300

Pozostałe koszty operacyjne 1 071 690

Zysk operacyjny 2 301 2 663

Przychody finansowe 180 117

Koszty finansowe 1 018 759

Zysk brutto 1 463 2 021

Zysk netto 1 280 1 541

Bilans

Aktywa trwałe 15 277 11 751

Aktywa obrotowe 21 367 23 654

Kapitał własny 14 650 14 140

Zobowiązania długoterminowe 2 671 892

Zobowiązania krótkoterminowe 17 164 18 872

* podane dane finansowe za 2013 rok obejmują wstępne dane za 4 kwartały 2013 roku przed audytem.  / publikowane przez Spółkę w dniu 14.02.2014 r./

UNIMOT GAZ S.A.
ul. Świerklańska 2a
47-120 Zawadzkie
www.unimotgaz.pl

Branża: gazownicza
Prezes Zarządu: Bogusław Satława 
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Rok 2013 był dla UNIMOT GAZ S.A. okresem 
strategicznych decyzji oraz otwarcia nowych 
możliwości działania. Dzięki intensyfikacji sprzedaży 
w segmencie gazu płynnego, Spółka znacząco 
zwiększyła swoje obroty w stosunku do roku 2012 
r., w którym zadebiutowała na rynku NewConnect. 
Jak wykazują niezaudytowane wyniki, po czterech 
kwartałach 2013 r. łączne przychody Spółki 
stanowiły 302.190 tys. zł i wzrosły o ponad 38 % 
w porównaniu do 2012 r. 
W 2013 r. Spółka wzmocniła swoją pozycję 
w obrocie gazem płynnym w hurcie, ze szczególnym 
uwzględnieniem sprzedaży zagranicznej. 
W omawianym okresie osiągnięto znaczny, bo 80% 
wzrost sprzedaży wolumenu gazu, zamykając rok 
poziomem ok. 120 tys. ton (dla porównania w roku 
2012 wolumen sprzedanych produktów gazowych 
osiągnął poziom 66,8 tys. ton). Spółka uruchomiła 
też dwa nowe centra dystrybucji gazu w butlach 
oraz podjęła się dystrybucji biopaliwa, pozyskując 
nowe, stabilne źródło dostaw.
W minionym roku UNIMOT GAZ S.A. skoncentrował 
swoje działania na rozwoju nowego projektu tj. 
obrotu gazem ziemnym (w tym LNG). Po uzyskaniu 
niezbędnych koncesji (OPG i OGZ), Spółka 
rozpoczęła działalność handlową. Dodatkowym 
wsparciem w tym zakresie było pozyskanie 
nowych, branżowych inwestorów – spółki INCOGAS 
oraz MOKA CONSULTING S.A., posiadających 
wieloletnie doświadczenie w obrocie gazem 
ziemnym na rynku hiszpańskim. 
Obecnie priorytetowym celem Spółki jest 
osiągnięcie znaczącej pozycji w obrocie gazem 
ziemnym. Zgodnie z najnowszą strategią rozwoju, 
UNIMOT GAZ S.A. zamierza wytwarzać skroplony 
gaz ziemny oraz zbudować i rozwijać własną 
sieć dystrybucyjną. Spółka planuje też dalszy, 
dynamiczny rozwój w segmencie gazu płynnego, 
umacniając swoją czołową pozycję dystrybutora 
LPG.

Bogusław Satława
Prezes Zarządu UNIMIOT GAZ S.A.

Zaprezentowana 38% - procentowa dynamika 
przychodów ze sprzedaży w 2013 r. nie pociągnęła 
za sobą wyższych zysków. Wręcz przeciwnie - 
były one niższe o kilkanaście procent zarówno 
na poziomie operacyjnym, jak i netto. Można się 
domyślać, że głównym czynnikiem wpływającym 
na niższą rentowność były wydatki związane 
z  intensyfikacją sprzedaży. Zarząd zapowiada 
dalsze inwestycje w  segmencie obrotu gazu 
ziemnego, jak i dystrybucji LNG, co będzie wiązało 
się z dalszymi inwestycjami, chociażby w niezbędną 
infrastrukturę. Zagrożeniem jest wciąż niepewna 
sytuacja na Wschodzie, a z tego właśnie kierunku 
płyną czynniki wpływające na wielkość podaży 
gazu w Polsce i przede wszystkim jego cenę. 

Rafał Irzyński
Główny Analityk, 
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 
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To nie jest kompletne 
wydanie Akcjonariusza. 

W pełnej wersji Akcjonariusza znajdziesz 
dodatkowo następujące artykuły:

 
• Grosz do grosza, czyli hazard zamiast inwestowania

Anna Skopowska, 
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

• Spółki dywidendowe na polskiej giełdzie (1/3)
Maciej Olszowy, Prometeia Capital

• Relacje inwestorskie po polsku
Piotr Biernacki, NOBILI Partner

Chcesz otrzymywać kompletnego Akcjonariusza 
prosto do swojej skrzynki mailowej? 

Zapisz się teraz do SII.

http://www.sii.org.pl/7/zostan-czlonkiem.html#ak7

