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ZWIĄZEK WARTOŚCI RYNKOWEJ SPÓŁEK 
PRZEMYSŁOWYCH Z BIEŻĄCYM RAPORTOWANIEM 

UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW

RELATIONSHIP BETWEEN MARKET VALUE 
OF INDUSTRIAL COMPANIES LISTED ON WSE WITH 
CURRENT REPORTING OF IMPAIRMENT OF ASSETS

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania było zbadanie reakcji uczestników polskiego 
rynku kapitałowego na opublikowanie informacji dotyczącej dokonania odpisu z tytułu utraty 
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wartości aktywów. Odpis ten powoduje zmniejszenie wyniku finansowego okresu, co może 
stanowić czynnik powodujący krótkoterminowy spadek wyceny rynkowej podmiotu (obja-
wiający się zniżką kursu jego akcji). Autor, wykorzystując metodykę analizy zdarzeń na przy-
kładzie spółek przemysłowych notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, 
określił występowanie istotnych statystycznie ujemnych nadwyżkowych stóp zwrotu w dniu 
udostępnienia takiej wiadomości oraz w dniu następnym. Uzyskane wyniki zostały pozytyw-
nie zweryfikowane za pomocą testu t średnich oraz testu rangowanych znaków Wilcoxona.

Słowa kluczowe: utrata wartości aktywów, analiza zdarzeń, efektywność informacyjna, ryn-
ki kapitałowe, wartość rynkowa przedsiębiorstwa

Abstract: The main purpose of this paper was the examination how the announcement report 
including information about assets write off has an influence on the market values joint stock 
companies. To this end applied an event study methodology created by Fama. Research has 
been performed by the case of industry companies listed on Warsaw Stock Exchange. For each 
announcement of these companies between 2013 and 2018 was made seven-day event window 
whereby counted day abnormal returns. The results of the calculation have indicated statisti-
cally significant values (confirmed by Wilcoxon signed-rank tests and modified t test) of ab-
normal returns in the day of announcement and the next day. That may be provide proofs that 
impairment of assets has a influence on short term returns of public companies. In the next 
days (until fifth day after announcement) of event window results do not show correlations. 

Keywords: impairment of assets, write off, event study, information efficiency, capital market

Wstęp

Silna fundamentalnie gospodarka jest celem rządów większości państw na świe-
cie. Jednym z czynników warunkujących jej istnienie jest działanie rozwiniętego rynku 
kapitałowego. Osiągnięcie takiego stopnia jego rozwoju wiąże się natomiast z koniecz-
nością występowania efektywności wspomnianego rynku. Termin ten jest definiowany 
w trzech płaszczyznach1. Jedną z nich stanowi efektywność informacyjna.

Za twórcę tego terminu należy uznać E. Famę. W swojej publikacji określił ry-
nek informacyjnie efektywny jako taki, w którym każda dostępna dla inwestorów 
informacja znajdzie odzwierciedlenie w cenach poszczególnych walorów2.

Bardzo istotny wpływ w kontekście zmian ceny spółek notowanych na świato-
wych giełdach papierów wartościowych mają informacje pochodzące z systemu ra-
chunkowości. Ich znaczenie dla wyceny rynkowej zauważyli już R. Ball i P. Brown, 
którzy zajmowali się reakcją inwestorów (przejawiającą się zmiennością kursów akcji) 
na zawarte w  sprawozdaniach finansowych emitentów giełdowych dane traktujące 

1  W. Sharpe, Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement. „Journal of Portfolio 
Management” 1992, Vol. 18, No. 2, s. 7-19.
2  E. Fama, The Behaviour of Stock Market Prices, „Journal of Business” 1965, Vol. 38, No. 1, s. 34-105.
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o wyniku finansowym3. Na przestrzeni blisko pół wieku zauważono, że dane księgowe 
stanowią jeden z najistotniejszych faktorów oddziaływania na wycenę rynkową.

Przykładem danych pochodzących z  systemu rachunkowości są wiadomości 
dotyczące utraty wartości aktywów i wynikających z jej tytułu odpisów aktualizują-
cych (ang. impairment, write-off). To właśnie pojawiające się coraz częściej w rapor-
tach spółek giełdowych4 informacje dotyczące jej przeprowadzenia stały się przy-
czyną podjęcia przez autora badań w tym zakresie.

Celem niniejszego opracowania jest określenie, jak przekazana przez emitentów 
informacja dotycząca dokonania odpisu z tytułu utraty wartości aktywów (rzeczo-
wych, niematerialnych bądź finansowych) wpływa na kształtowanie w krótkim ter-
minie kursów akcji udostępniających ją emitentów. Jako narzędzie, które pozwoli 
oszacować tę zależność, wybrano analizę zdarzeń5. 

Ze względu na dużą liczebność przekazywanych informacji dotyczących odpisów 
z tytułu utraty wartości (OUW) w niniejszym opracowaniu ograniczono się do tych 
udostępnionych przez notowane na giełdzie papierów wartościowych spółki z sekto-
rów: energia, górnictwo oraz paliwa i gaz. Przyjęty okres badawczy obejmował lata 
2013-2018. Zadaniem autora jest zweryfikowanie przyjętej hipotezy mówiącej o istot-
nym wpływie informacji o utracie wartości aktywów na kształtowanie krótkotermi-
nowych stóp zwrotu wymienionych emitentów. Zgodnie z nią w dniu przekazania 
przez spółkę publiczną informacji o OUW można odnotować występowanie ujem-
nych nadwyżkowych stóp zwrotu z jej akcji. Ponadto w niniejszym opracowaniu autor 
zapoczątkowuje weryfikację zróżnicowania reakcji rynku na informację o OUW ze 
względu na przynależność sektorową emitentów. Będzie ona kontynuowana w kolej-
nych opracowaniach, a celem jej jest sprawdzenie, czy kształtowanie kursów akcji jako 
reakcja na OUW różni się w zależności od branży prowadzenia działalności emitenta.

1. Utrata wartości aktywów – przesłanka dostarczania
 interesariuszom wiarygodnej informacji o sytuacji majątkowej 

podmiotu gospodarczego

Każda z  jednostek sporządzających sprawozdania finansowe ma za zadanie 
przedstawić w sposób wiarygodny swoją sytuację finansową, tak żeby informacja 

3  R. Ball, P. Brown, An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers, „Journal of Accounting 
Research” 1968, Vol. 6, No. 2, s. 159-178.
4  A. Piosik, M. Rówińska, Utrata wartości aktywów trwałych – analiza determinantów dokonywa-
nia odpisów przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 2007-2009, „Zeszyty Teoretyczne 
Rachunkowości” 2011, t. 62, nr 118, s. 198-199; M. Chraścina, Odpisy aktualizujące z  tytułu utraty 
wartości aktywów trwałych jako narzędzie polityki bilansowej na przykładzie spółek notowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach” 2015, nr 252, s. 47-48.
5  E.F. Fama, L. Fisher, M.C. Jensen, R. Roll, The adjustment of stock prices to new information, „Inter-
national Review” 1969, Vol. 10, No. 1, s. 1-10.
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o niej była użyteczna dla inwestora6. Niezbędne w tym w celu jest okresowe weryfi-
kowanie majątku podmiotu. Odbywa się ono poprzez określenie przyszłych korzy-
ści, jakie mogą zostać uzyskane z elementów aktywów. 

Odnośnie do polskich standardów rachunkowości „trwała utrata wartości zacho-
dzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę 
składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości prze-
widywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizujące-
go doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych 
do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób warto-
ści godziwej”7. Dokonanie odpisu aktualizującego pozwala wycenić składnik majątku 
w wartości możliwie jak najbardziej zbliżonej do wartości godziwej8.

Za OUW uznaje się nadwyżkę wartości bilansowej danego składnika aktywów 
nad jego wartością odzyskiwalną. OUW mogą odnosić się do różnych grup akty-
wów, przede wszystkim do tych, które wyceniane są według kosztu historycznego. 
Zgodnie z MSR 369 rzeczowe aktywa trwałe powinny być wykazywane w wartości 
nieprzekraczającej ich wartości odzyskiwalnej. W przypadku gdy dojdzie do takiej 
sytuacji, mówi się o utracie wartości elementu rzeczowych aktywów. 

OUW może dotyczyć nie tylko rzeczowych aktywów. Szczegółowe zasady uj-
mowania utraty wartości pozostałych aktywów ujmowane są w innych Międzyna-
rodowych Standardach Rachunkowości (m.in. MSR 2 dotyczący zapasów, MSR 38, 
którego treścią są wartości niematerialne i prawne, czy MSR 40 traktujący o nieru-
chomościach inwestycyjnych). Wspomniany MSR 36 wskazuje jednostce koniecz-
ność analizy występowania pewnych przesłanek, które mogą świadczyć o wystąpie-
niu trwałej utraty aktywów. Ich zestawienie prezentuje tabela 1.

6  K. Trzpioła, Utrata wartości aktywów i koszt kapitału – powiązanie rachunkowości finansowej i za-
rządczej, „Problemy Zarządzania” 2011, nr 34, t. 2, s. 192.
7  Ustawa z dnia 15 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm., art. 
28, ust. 7.
8  J. Ronen, To Fair Value or Not Fair Value: A Broader Perspective, „Abacus” 2008, Vol. 44, No. 2, s. 181.
9  Międzynarodowy Standard Rachunkowości 36, Utrata wartości aktywów, Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej, L 320/215, 2008, p. 1.
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Tabela 1. Przesłanki dokonania trwałej utraty wartości
Table 1. Premises for impairment of assets

Przesłanki wewnętrzne Przesłanki zewnętrzne

nastąpiła utrata przydatności lub 
fizyczne uszkodzenie składnika 

aktywów,
nastąpiły bądź w niedalekiej przy-
szłości wystąpią zmiany dotyczące 
sposobu wykorzystania elementu 

aktywów,
istnieją dowody wskazujące na po-
gorszenie w przyszłości wyników 

uzyskiwanych przez dany składnik.

rynkowa utrata wartości składnika aktywów jest 
znacznie większa od spodziewanej,

nastąpiły lub nastąpią zmiany o charakterze techno-
logicznym, rynkowym, gospodarczym lub prawnym 

w obszarze prowadzonej przez jednostkę działalności,
miał miejsce bądź przewiduje się wzrost stóp pro-

centowych powodujących wzrost stopy dyskontowej 
wykorzystywanej do wyliczania wartości użytkowej 

elementu aktywów,
wartość bilansowa netto aktywów jest wyższa od ich 

rynkowej kapitalizacji.

Źródło: opracowanie własne na podst. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 36, Utra-
ta wartości aktywów, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, L 320/215, 2008.

Gdy jednostka stwierdzi występowanie którejś z wymienionych przesłanek, do-
konuje procedury ustalenia odpisu aktualizującego wycenę aktywów z tytułu utra-
ty jej wartości. Ich ujęcie w księgach rachunkowych uzależnione jest od wcześniej 
przeprowadzonych operacji na danym składniku majątku. W przypadku gdy nastą-
piło wcześniejsze przeszacowanie jego wartości (np. środka trwałego), odpis ujmuje 
się w ciężar kapitału z aktualizacji wyceny. Gdy jednak nie odnotowano przeszaco-
wania, odpis zwiększa wartość pozostałych kosztów operacyjnych10. Ma to wów-
czas ujemny wpływ na kształtowanie wyniku finansowego podmiotu. Jego niższa 
wartość może być z kolei źle odebrana przez inwestorów, czego skutkiem będzie 
spadek wyceny rynkowej podmiotu11. W sytuacji wystąpienia wspomnianej utra-
ty wartości emitent jest zobowiązany do przekazania w udostępnianym w kanale 
ESPI12 raporcie okresowym „informacji o odpisach aktualizujących z tytułu utraty 
wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niemate-
rialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów”13. Prak-

10  E. Marcinkowska, J. Sawicka, A. Stronczek, Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrod-
kach wypracowujących korzyści ekonomiczne, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, t. 
88, nr 4, cz. 1, s. 1601.
11  R. Kormendi, R. Lipe, Earnings Innovations, Earnings Persistence, and Stock Returns, „Journal of 
Business” 1987, Vol. 60, No. 3, s. 326.
12  Elektroniczny System Przekazywania Informacji umożliwiający natychmiastowe przesłanie i publi-
kację informacji przez emitentów giełdowych, które wynikają z obowiązku przepisów prawa.
13  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okre-
sowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
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tyki spółek giełdowych wskazują na przekazywanie również w raportach bieżących 
informacji o odpisie z tytułu utraty wartości aktywów. Sytuacja taka wynika z obo-
wiązku natychmiastowego poinformowania inwestorów o wystąpieniu informacji 
mogącej mieć charakter cenotwórczy, który to zawarty jest w unijnym rozporzą-
dzeniu w sprawie nadużyć na rynku14. Za taką uznawana jest wiadomość o OUW. 

2. Ujawnienie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów 
w kontekście wyceny rynkowej spółek

Utrata wartości aktywów wraz z  dokonywaniem odpisów z  ich tytułu stano-
wiła przedmiot badań znacznej rzeszy autorów. Publikacje te skupiały się na róż-
nych ujęciach dokonywania OUW. Można wyróżnić artykuły dyskusyjne traktujące 
o wprowadzanych regulacjach z zakresu utraty wartości aktywów15 oraz skupiające 
się na bardziej szczegółowych czynnikach wpływających na OUW. Wśród nich na-
leży wskazać przede wszystkim publikacje traktujące o determinantach utraty war-
tości aktywów w poszczególnych jednostkach16, wyróżnianiu grup aktywów podle-
gających najczęściej (bądź w najwyższej wartości) odpisom17, jak i ujęciem ich jako 
nieodłączny element polityki bilansowej podmiotu18. W ostatnich latach pojawiają 
się również publikacje, które określają OUW jako element reakcji na oddziałujące 
ryzyko towarzyszące prowadzonej przez podmiot działalności19.

Niniejsze opracowanie ma za zadanie określenie reakcji rynku na ogłoszenie 
wiadomości o OUW w gronie spółek przemysłowych notowanych na GPW, dlatego 
niezmiernie istotne jest przybliżenie wniosków płynących z wcześniej prowadzo-
nych w tym kierunku badań.

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkow-
skim, Dz.U. 2018 poz. 757, par. 66.
14  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
w zakresie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrekty-
wę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE 
i 2004/72/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 173/1, 2014, art. 7.
15  A. Piosik, Związek między wdrożeniem MSRF nr 540 a redukowaniem praktyk wygładzania wyniku 
finansowego netto za pomocą odpisów z  tytułu utraty wartości należności i  zapasów przez podmioty 
sprawozdawcze w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, t. 87, nr 143, s. 129-142.
16  J. Francis, D. Hanna, L. Vincent, Causes and Effects of Discretionary Asset Write-offs, „Journal of 
Accounting Research” 1996, Vol. 34, s. 117-134; C. Hayn, P. J. Hughes, Leading Indicators of Goodwill 
Impairment, „Journal of Accounting, Auditing & Finance” 2006, Vol. 21, No. 3, s. 223-265.
17  J. Elliott, W.H. Shaw, Write-offs as Accounting Procedures to Manage Perceptions, „Journal of Ac-
counting Research” 1988, Vol. 26, s. 91-126;
18  L. Zucca, D. Campbell, A Closer Look at Discretionary Writedowns of Impaired Assets, „Accounting 
Horizions” September 1992, s. 30-41.
19  P. Curtis, M. Carey, Risk assessment in practice, Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission, 2012, www.coso.org [dostęp: 6.11.2018]; B. Gierusz, M. Mazurowska, Odpisy 
aktualizujące wartość aktywów jako kategoria prawa bilansowego oraz narzędzie zarządzania ryzykiem, 
„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, t. 80, nr 2, cz. 2, s. 75-83.
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Jedno z pierwszych opracowań wskazujących na istnienie wpływu dokonania odpisu 
aktualizującego z tytułu utraty wartości na wycenę rynkową podmiotów notowanych na 
giełdach papierów wartościowych zostało dokonane przez J. Stronga i J. Meyera. Wyko-
rzystując metodologię analizy zdarzeń, autorzy wskazali istnienie krótkoterminowej po-
zytywnej reakcji rynku na ogłoszenie dotyczące OUW20. Do podobnych wniosków doszli 
K. John i E. Ofek21 oraz C. Hogan i D. Jeter22. Autorzy ci uznawali dokonanie odpisu za 
przejaw restrukturyzacji działalności przez managerów podmiotu. Miał on być rozumiany 
jako pozytywny efekt zarządzania w reakcji na niewłaściwie działające otoczenie bizneso-
we. Inne wnioski z kolei wysnuli J. Elliot i E. Shaw23. Ich zdaniem jeśli dokonanie odpisów 
powiązane jest z utratą wartości, która w przyszłości nie będzie miała perspektyw poprawy, 
to rynek zareaguje w sposób ujemny na taką informację. W kolejnych latach pojawiały się 
następne publikacje badające wpływ utraty wartości aktywów na wycenę rynkową. W jed-
nym z nich H. Bunsis wskazał, że reakcja rynku na ogłoszenie informacji o odpisie jest po-
wiązana z oczekiwanymi przepływami pieniężnymi24. Utrata wartości, której towarzyszyły 
duże ujemne przepływy pieniężne, charakteryzowała się znacznie mocniejszą negatywną 
reakcją rynku w stosunku do odpisów zarachowanych tylko memoriałowo. Poszukiwa-
nie zależności między OUW a wyceną rynkową pozwoliło określić, że reakcja rynku na 
nieoczekiwany odpis dotyczący aktywów (konkretnie wartości firmy) jest zdecydowanie 
bardziej negatywna w krajach stosujących system prawa kontynentalnego w porównaniu 
do krajów z systemem prawa stanowionego25. 

Publikacje z zakresu OUW dotyczyły nie tylko najbardziej rozwiniętego rynku 
amerykańskiego, ale i  pozostałych parkietów. D. Ghicas, D. Hevas i  A. Papadaki 
określili istnienie zależności skumulowanych dwuletnich stóp zwrotu z okien zda-
rzenia, w którym dokonano przeszacowania aktywów trwałych na rynku greckim26. 
Z badań na rynkach azjatyckich Chen i in. zauważyli korelację między poziomem 
straty z poprzednich okresów a wielkością wykazywanych OUW27. Wpływ ich na 

20  J.S. Strong, J.R. Meyer, Asset Write-downs: Managerial Incentives and Security Returns, „Journal of 
Finance” 1987, Vol. 42, No. 3 s. 643-661.
21  K. John, E. Ofek, Asset Sales and Increase in Focus, „Journal of Financial Economics” 1995, vol. 37, 
s. 105-126.
22  C. Hogan, D.C. Jeter, The Information Content of Restructuring Charges: A  Contextual Analysis, 
1998, s. 1-36, https://pdfs.semanticscholar.org/3731/352bfe140177a49eb2b1816abe29031f0841.pdf 
[dostęp: 7.11.2018].
23  J. Elliott, W.H. Shaw, Write-offs as…., s. 122-126.
24  H. Bunsis, A  Description  and  Market Analysis  of  Write-off Announcement, “Journal  of Business 
Finance and Accounting” 1997, Vol. 24, No. 9, s. 385-400.
25  D.A. Bens, W. Heltzer, B. Segal, The information content of goodwill impairments and SFAS 142, „Journal 
of Accounting, Auditing, and Finance” 2011, Vol. 26, No. 3, s. 527-555; T. Knauer, A. Wohrmann, Market 
reaction to Goodwill Impairments, „European Accounting Review” 2016, Vol. 25, No. 3, s. 421-449.
26  D.C. Ghicas, D.L. Hevas, A.J. Papadaki, Fixed assets revaluations and their association with stock 
returns, „European Accounting Review” 1996, Vol. 5, No. 4, s. 651-670.
27  J.P.Ch. Chen, S. Chen, X. Su, Y. Wang, Incentives for and Consequences of Initial Voluntary Asset 
Write-Downs in the Emerging Chinese Market, „Journal of International Accounting Research” 2004, 
Vol. 3, No. 1, s. 43-61.
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wycenę rynkową był trudny do jednoznacznego oszacowania. Choi wykazał z kolei 
(na próbie spółek z giełdy południowokoreańskiej), że długoterminowy zwrot z in-
westycji w akcje spółek zależy od terminowości ich ujawnień28. W swoim opracowa-
niu zaprezentował, że utrata wartości aktywów jest raportowana w mniej odpowied-
nim czasie w stosunku do pozostałych elementów kształtujących wynik finansowy.

Przytoczone badania miały na celu wskazać na aktualność problemu badawczego, 
jakim jest wycena rynkowa podmiotów w kontekście przeprowadzania utraty warto-
ści aktywów. W odniesieniu do polskiego rynku kapitałowego wciąż trudno znaleźć 
opracowanie próbujące wyjaśnić zależności zachodzące między kształtowaniem się 
kursów akcji spółek warszawskiego parkietu a dokonywanymi przez nich OUW.

3. Konsekwencje raportowania utraty wartości 
w spółkach przemysłowych GPW dla ich wartości rynkowej

Zgodnie z przyjętą we wprowadzeniu hipotezą badawczą ogłoszenie dokonania 
OUW będzie miało negatywny wpływ na wycenę rynkową spółek przemysłowych 
notowanych na GPW w  Warszawie. Wpływ ten ma się przejawiać wystąpieniem 
ujemnych nadwyżkowych stóp zwrotu w  dniu udostępnienia w  ESPI informacji 
o odpisie. W celu weryfikacji przyjętej hipotezy niezbędne było wyszukanie w udo-
stępnianych przez spółki z sektorów górnictwo, energia oraz paliwa i gaz raportach 
wiadomości mogących wskazywać na przeprowadzenie testów z tytułu utraty war-
tości skutkujących dokonaniem OUW. Wybór takiej próby badawczej warunkowa-
ny był większym od przeciętnego udziałem aktywów trwałych (których znaczna 
wartość może być częściej aktualizowana) w  sumie bilansowej tych podmiotów. 
Taka struktura aktywów spółek przemysłowych może wskazywać na zwiększone 
prawdopodobieństwo występowania utraty wartości i w związku z tym także prze-
kazywania wiadomości na ten temat. Świadczyć to zatem może o tym, że wystąpi 
silniejsza reakcja inwestorów na OUW dotyczący spółek przemysłowych – zaob-
serwowana zmienność kursów ich akcji będzie wyższa. W badanym okresie 2013-
2018 odnotowano 53 przypadki przekazanych raportów bieżących wskazujących na 
zaistnienie utraty wartości majątku będącego w posiadaniu emitenta. Siedem z nich 
dotyczyło odwrócenia wcześniej dokonanego OUW, które to (odwrotnie do same-
go OUW) mogło spowodować wystąpienie dodatnich nadwyżkowych stóp zwrotu 
w dniu ogłoszenia. Dlatego też przypadki te zostały wykluczone z próby. Sześć przy-
padków z kolei poprzedzonych zostało wystąpieniem „przesłanki o utracie warto-
ści aktywów”. W postępowaniu badawczym autor analizował wpływ samego faktu 
ogłoszenia informacji o OUW, dlatego też do próby badawczej zostały zakwalifiko-

28  T.H. Choi, Asset Write-offs: An Empirical Investigation of Timeliness, „Asia-Pacific Journal of Ac-
counting & Economics” 2008, Vol. 15, No. 1, s. 11-27.
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wane udostępnienia samych przesłanek zamiast późniejszych dokładnych wartości 
dokonanych odpisów. 

Ostatecznie do próby zakwalifikowano 40 raportów traktujących o utracie war-
tości aktywów. Przekazywane one były w sumie przez 14 emitentów należących do 
wymienionych sektorów zgodnie z obowiązującą od stycznia 2017 roku klasyfikacją 
sektorową spółek. Były nimi: Enea, Energa, Polenergia, PGE, Tauron, ZEPAK (sek-
tor energia), Bogdanka, JSW, KGHM (sektor górnictwo) oraz Lotos, MOL, PGNiG, 
PKN Orlen oraz Skotan (sektor paliwa i gaz)29.

Dla każdego raportu zakwalifikowanego do próby badawczej skonstruowano 
siedmiodniowe, symetryczne okno zdarzenia (t-3-t+3, gdzie t stanowił dzień przeka-
zania raportu w ESPI), w którym badano kształtowanie nadwyżkowych stóp zwrotu 
(zgodnie z metodyką analizy zdarzeń). Usytuowanie części okna zdarzenia przed 
dniem udostępnienia raportu ma na celu sprawdzenie, czy istnieją pewne uprzywi-
lejowane informacyjnie podmioty, które mogłyby posiadać dane o utracie wartości 
aktywów wcześniej niż pozostali inwestorzy. Mogłoby to objawiać się występowa-
niem ujemnych nadwyżkowych stóp zwrotu w dniach poprzedzających zdarzenie. 

Oczekiwana stopa zwrotu dla każdego dnia okna zdarzenia została oszacowana 
na podstawie modelu CAPM30. Współczynnik beta modelu obliczono na podsta-
wie stóp zwrotu z 35-dniowego okna estymacyjnego umieszczonego przed oknem 
zdarzenia. Rynkową stopę zwrotu stanowiły notowania indeksu szerokiego rynku 
WIG, natomiast za stopę wolną od ryzyka przyjęto poziom WIBOR1M31.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń uzyskano 280 nadwyżkowych stóp 
zwrotu w  poszczególnych dniach okna zdarzenia z  akcji analizowanych spółek. 
Uśrednione pomiary wartości dla każdej z nich przedstawia tabela 2.

29  Uchwała nr 1343/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grud-
nia 2016 r. w sprawie klasyfikacji sektorowej spółek giełdowych oraz spółek, których instrumenty finan-
sowe wprowadzone są do alternatywnego systemu obrotu, https://www.gpw.pl/uchwaly-zarzadugpw?ph_
main_01_start=show&cmn_id=104627&title=Uchwa%C5%82a+Nr+1343%2F2016 [dostęp: 7.11.2018].
30  W.F. Sharpe, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, „The 
Journal of Finance” 1964, Vol. 19, No. 3, s. 425-428.
31  M. Redlicki, K. Borowski, Wykorzystanie trzyczynnikowego modelu Famy-Frencha na GP, „Studia 
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /Szkoła Główna Handlowa” 2017, nr 153, s. 89.
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Tabela 2. Uśrednione nadwyżkowe stopy zwrotu z akcji w badanych dniach okna zdarzenia spół-
ek przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie (w punktach %)
Table 2. Average abnormal returns of shares in an event window of industrial companies listed 
on WSE (in percentage point)

Spółka
AR

t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3

Bogdanka (1)* 2,60% -0,10% 11,82% 2,72% -0,60% -3,17% -3,13%

JSW (4) -0,38% 1,27% -2,52% -1,05% 1,45% 3,51% 2,86%

KGHM (3) 0,69% 0,64% 1,87% 0,02% -0,53% 1,05% -0,23%

Lotos (3) -0,22% 0,36% -0,42% -0,66% -5,08% -2,16% -0,39%

MOL (1) -2,35% -1,27% -2,29% -4,76% -2,05% -2,68% -2,26%

PKN Orlen (1) 0,75% 2,75% 3,18% -0,26% 0,82% -3,97% 1,05%

PGNiG (5) 1,14% 0,06% -0,81% 0,92% -0,40% 0,74% 0,42%

Skotan (1) -0,43% 0,09% -0,59% 1,01% -1,37% 0,01% 3,28%

Enea (1) -2,49% -0,56% 3,46% 0,66% -3,54% -0,88% 0,61%

Energa (5) -2,28% -1,25% -2,65% -2,57% -2,44% -1,84% -2,53%

PEP (5) -3,65% -2,58% -0,96% -6,12% -6,31% 0,45% -4,29%

PGE (3) -0,57% -0,91% -0,71% -0,35% -0,31% -1,06% 1,02%

Tauron (5) -0,87% 0,26% -0,70% 0,00% 0,73% 0,85% 0,70%

ZEPAK (2) -1,59% -1,22% -0,25% -3,98% -2,77% 1,58% -0,13%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych historycznych pochodzących ze strony 
[www1] www.stooq.com [dostęp: 28.10.2018]. 
*W nawiasach przedstawiono liczbę raportów dotyczących OUW, które udostępniła spółka 
w badanym okresie. 

Zaprezentowane uśrednione nadwyżkowe stopy zwrotu w  oknie zdarzenia 
wskazują na znacznie częstsze występowanie wartości ujemnych (60 z  98 przy-
padków). Ponadto średnia ich wartość wynosi -0,52%. Informacje te mogą stano-
wić pewne potwierdzenie przyjętej hipotezy. By w  pełni zweryfikować istotność 
uzyskanych wyników, niezbędne wydaje się poddanie ich testom statystycznym. 
Z szeregu testów, które pozwalają ocenić znaczenie wartości nadwyżkowych stóp 
zwrotu32, zdecydowano zastosować dwa testy: parametryczny test t badający istot-

32  B. Kurek, Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-
wie, Kraków 2017, s. 84-94.
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ność średnich nadwyżkowych stóp zwrotu33 oraz nieparametryczny test rangowa-
nych znaków Wilcoxona (Z)34. Wartości statystyk testowych prezentuje rysunek 1. 
W przypadku obu tych testów została przyjęta hipoteza zerowa mówiąca o nieistot-
nej różnicy średnich nadwyżkowych ujemnych stóp zwrotu od zera. Należałoby to 
rozumieć jako brak wpływu przekazanej informacji o OUW na kształtowanie stóp 
zwrotu w badanym oknie zdarzenia. Innymi słowy, rzeczywiste stopy zwrotu nie 
różniłyby się istotnie od tych oszacowanych za pomocą modelu CAPM. Hipote-
za alternatywna z kolei mówi o występowaniu istotnych ujemnych nadwyżkowych 
stóp zwrotu świadczących o negatywnym wpływie udostępnienia raportu o OUW 
na wycenę rynkową. 

Rysunek 1. Wartości wybranych statystyk testowych dla poszczególnych dni badanego okna 
zdarzenia 
Figure 1. Values of selected test statistics for particular days of event window

Źródło: opracowanie własne.

33  H. Gurgul, Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, 
Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 51-52.
34  B. Kurek, Zawartość informacyjna…, s. 86-87.
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Weryfikacja testu średnich nadwyżkowych stóp zwrotu jest zbliżona do wnio-
skowania na podstawie klasycznego testu t-studenta. Różnica polega na wykorzy-
staniu odchylenia standardowego przeciętnych zwyżkowych stóp zwrotu w danych 
dniach. Odnosi się je do średniej wartości odchyleń nadwyżkowych stóp zwrotu 
odnotowanych we wszystkich badanych oknach zdarzenia. Istotne jest w tym wy-
padku spełnienie założenia o rozkładzie normalnym badanych stóp zwrotu, który 
został tutaj potwierdzony brakiem podstaw do odrzucenia hipotezy H0 przepro-
wadzonego testu Shapiro-Wilka. Jak można wywnioskować z  wykresu, statystyki 
testowe nadwyżkowych stóp zwrotu w dniu t oraz t+1 wskazują na konieczność od-
rzucenia hipotezy zerowej. W związku z tym prawdziwa jest hipoteza alternatywna 
– nadwyżkowe stopy zwrotu w tych dniach wskazują na negatywny wpływ infor-
macji o OUW na kształtowanie krótkoterminowych stóp zwrotu akcji spółek prze-
mysłowych w oknie zdarzenia, ze względu na znalezienie się statystyki testowej t   
w lewostronnym (minusowym) obszarze odrzucenia. Wynik ten potwierdza staty-
styka Z obliczona dla testu rangowanych znaków Wilcoxona. Stablicowane wartości 
krytyczne testu pozwalają z prawdopodobieństwem p<0,01 przyjąć hipotezę alter-
natywną (mówiącą o istotnej różnicy między rzeczywistą a oczekiwaną stopą zwro-
tu) dla dnia udostępnienia raportu i dnia następującego po nim. Ponadto suma rang 
ujemnych (t=594 t-1=602) wskazuje, że jest ona mniejsza od zera. W pozostałych 
dniach okna zdarzenia nie można stwierdzić statystycznej istotności uzyskanych 
wyników. Trudno zatem mówić o istnieniu pewnej grupy inwestorów posiadających 
informacje o nadchodzącym raporcie dotyczącym OUW, którzy mogliby przed fak-
tycznym jego ukazaniem wykorzystać ją w celu sprzedaży papierów emitenta. Po-
siadanie przez nich tej informacji mogłoby spowodować spadek kursu akcji przed 
ogłoszeniem raportu traktującego o OUW. Odzwierciedleniem tego byłyby istotne 
ujemne nadwyżkowe stopy zwrotu z akcji tych emitentów w dniach poprzedzają-
cych zdarzenie, których jednak w badanej obserwacji nie zauważono. 

Obserwowana reakcja inwestorów w  dniu udostępnienie informacji o  OUW 
oraz dniu następnym wskazuje na istotne oddziaływanie utraty wartości aktywów 
na wycenę rynkową spółek przemysłowych. Z  tej racji, że to opracowanie jako 
pierwsze ujmuje problem sektorowego zróżnicowania znaczenia OUW na wycenę 
rynkową emitentów notowanych na polskim rynku kapitałowym, dopiero później-
sze badania będą w stanie dowieść, czy osiągnięte nadwyżkowe stopy zwrotu były 
niższe/wyższe aniżeli w przypadku emitentów z innych sektorów gospodarki.

Podsumowanie 

Informacje pochodzące z systemu rachunkowości już od lat 60. XX wieku sta-
nowią zainteresowanie badaczy rynków kapitałowych. Przykładem ich są napły-
wające na rynek dane dotyczące utraty wartości i  związanej z  nią koniecznością 
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dokonania odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów. Zadaniem jej jest właściwa 
wycena majątku podmiotu, tak aby w możliwie jak najwłaściwszy sposób odpowia-
dał wartości godziwej. Wielu autorów dowodziło, że ogłoszenia obejmujące OUW 
powodują reakcję rynku. Początkowo określano, że jest ona pozytywna, po czym 
kolejne badania dowodziły istnienia negatywnego wpływu sprawozdawania utra-
ty wartości na kształtowanie stóp zwrotu z akcji emitenta w dniach sąsiadujących 
z przekazaniem owego raportu.

Autor niniejszego opracowania skłania się bardziej do drugiego podejścia. 
W tym celu przyjęta została hipoteza badawcza mówiąca o istotnym wpływie in-
formacji o  utracie wartości aktywów na kształtowanie krótkoterminowych stóp 
zwrotu akcji emitenta przekazującego wspomnianą wiadomość. Zdecydowano się 
zweryfikować tę zależność w gronie spółek przemysłowych notowanych na GPW 
w sektorach energia, górnictwo oraz paliwa i gaz. Uzyskane wyniki, potwierdzone 
dwoma testami statystycznymi, jednoznacznie wskazują, że dzień udostępnienia 
wiadomości o OUW wraz z dniem następnym charakteryzują się występowaniem 
istotnych statystycznie ujemnych nadwyżkowych stóp zwrotu akcji spółek sektora 
przemysłowego. Zasadne jest zatem pozytywne zweryfikowanie hipotezy przyjętej 
na początku opracowania. Raportowanie OUW powoduje istotne zmniejszenie się 
wyceny rynkowej podmiotów sektora przemysłowego. Weryfikacja znaczenia utra-
ty wartości aktywów dla innych sektorów będzie rozwijana przez autora w kolej-
nych opracowaniach.
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