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U YTECZNO  INFORMACJI FINANSOWYCH – WYBRANE ASPEKTY 
 
 

Streszczenie 
 
 W dobie globalizacji podmioty bazuj  na informacji, która stanowi szczególny 
zasób. Informacja, która spe nia okre lone wymogi jako ciowe, mo e s u y  do podej-
mowania decyzji ekonomicznych. Autorzy rozwa aj c u yteczno  informacji, rozpa-
truj  j  w kontek cie prawnym oraz technicznym, a prezentuj c wyniki bada  empi-
rycznych wskazuj  ró ne podej cia do u yteczno ci prezentowane przez niektóre pol-
skie spó ki gie dowe.  
S owa kluczowe: informacja, u yteczno , porównywalno . 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Druga rewolucja przemys owa zwi zana z prze omowymi wynalazkami tech-
nicznymi przypada na okres prze omu XIX i XX wieku. Arena osi gni  nauko-
wych sta a si  równie  baz  dla rozwoju gospodarczego Europy i wiata. Nieod-

cznymi zjawiskami wspó czesnej rzeczywisto ci gospodarczej s  procesy globali-
zacji, które cho  ró nie definiowane, polegaj  na zacieraniu si  granic politycznych, 
spo ecznych oraz ekonomicznych pomi dzy pa stwami. Genez  globalizacji upa-
truje si  w d ugotrwa ej wspó pracy gospodarczej pomi dzy krajami. Swobodny 
przep yw kapita ów, towarów, us ug oraz zasobów ludzkich umo liwia niespotyka-
ne dot d mo liwo ci rozwoju przedsi biorstw. W tym kontek cie kluczowe znacze-
nie zyskuje informacja. Podczas gdy w epoce industrialnej o sukcesie decydowa y 
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zasoby materialne (ziemia, praca, kapita ), obecnie za ród o sukcesu uwa a si  
informacj . Informacja traktowana dzi  jako zasób (Olesi ski 2003) stanowi pod-
staw  do podejmowania decyzji ekonomicznych; informacja u yteczna i pozyskana 
na czas mo e przes dzi  o podj ciu w a ciwej decyzji, sukcesie, uzyskaniu przewa-
gi konkurencyjnej. Nie dziwi wi c fakt, e zapotrzebowanie na informacje stale 
ro nie, co powoduje powstawanie wci  nowych technologii informatycznych ma-
j cych na celu przekazywanie coraz wi kszej ilo ci informacji. W dzisiejszych 
czasach informacja dost pna jest niemal e natychmiast (Shapiro, Varian 2007), za 
spraw  cyfryzacji. 
 Celem niniejszego artyku u jest zaakcentowanie znaczenia informacji ekono-
micznej w kontek cie globalizacji oraz wp ywu nowych technologii na jej komuni-
kowanie otoczeniu. Przedstawione wyniki bada  empirycznych mog  stanowi  
punkt wyj cia do dyskusji nad redefinicj  u yteczno ci informacji finansowej 
w aspekcie technicznym. 
 W artykule zastosowano metod  dedukcyjn , wspomagan  studiami literatury. 
Badanie empiryczne przeprowadzono technik  kwestionariusza (pytania zamkni te). 
 
 
1. Informacja finansowa w wietle determinantów jej u yteczno ci 
 
 W literaturze przedmiotu poj cie informacji nie doczeka o si  jednoznacznie 
przyj tej definicji. Wprost przeciwnie, definiuje si  je ró nie w zale no ci od tego, 
w jaki sposób ujmowana jest rzeczywisto . W literaturze przedmiotu mo na wy-
ró ni  trzy g ówne podej cia do definicji informacji. Pierwsze podej cie zak ada, e 
jest to termin pierwotny, rozumiany intuicyjnie, i nie nale y podawa  jakichkolwiek 
definicji. Drugie stanowisko uznaje, e informacj  nale y definiowa  w oparciu 
o pewne zasady dostosowane do potrzeb okre lonej sytuacji, najcz ciej odwo uj c 
si  jednocze nie do innych znanych poj . Wed ug trzeciego punktu widzenia in-
formacj  definiuje si  opisuj c jej cechy, w asno ci i funkcje (Stefanowicz 2004, 
Rokicka-Broniatowska 2004). Pomimo tak odmiennych uj  definicyjnych poj cia 
informacji jest ona w konkretnych sytuacjach wzgl dnie jednolicie rozumiana. 
 We wspó czesnym wiecie informacja porównywana jest do towarów. Coraz 
cz ciej informacja jest przedmiotem handlu i transakcji finansowych. Musi zatem 
posiada  okre lon  jako , by  w rozs dnej cenie oraz spe nia  oczekiwania „kupu-
j cego” j  u ytkownika ( nie ek 2008, s. 61), czyli by  u yteczna. 
 W powszechnym rozumieniu u yteczno  informacji rozumiana jest jako 
przydatno  informacji w procesie decyzyjnym u ytkowników. Informacja u y-
teczna to taka, na podstawie której u ytkownik mo e dokona  oceny zdarze  przy-
sz ych, tera niejszych i przesz ych, co w efekcie pomo e mu podj  efektywne 
decyzje i zmniejszy ryzyko podj cia decyzji nieefektywnych. Stopie  u yteczno ci 
informacji zale y jednak od wielu czynników, a mianowicie: od rodzaju decyzji, 
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metod wykorzystywanych przy jej podejmowaniu, od tego, kto korzysta z informa-
cji i jak  posiada ju  wiedz , oraz od zdolno ci decydenta do przetwarzania infor-
macji (Lisiecka-Zaj c 1994). O u yteczno ci informacji stanowi wiele cech takich, 
jak:  

 zrozumia o  – odbiorcami informacji s  ró ne grupy u ytkowników, nie-
mniej jednak zak ada si , e u ytkownik posiada pewn  wiedz  i wykazuje 
ch  do zapoznania si  z prezentowanymi informacjami; 

 wiarygodno  – aby informacje by y wiarygodne, powinny wiernie opisy-
wa  zjawiska, które maj  przedstawia , nie mog  by  tendencyjne i musz  
by  mo liwe do weryfikacji; 

 kompletno  – polegaj ca na konieczno ci dostarczenia wszystkich infor-
macji, które mog  mie  wp yw na decyzje u ytkownika; 

 sprawdzalno  i neutralno  – sprawdzalno  jest cech , która pozwala 
ró nym osobom wykorzystuj cym te same metody przy mierzeniu infor-
macji doj  do podobnych wniosków. Neutralno  odnosi si  do braku 
uprzedze  przy prezentowaniu informacji; informacja neutralna wolna jest 
od jakichkolwiek odchyle  maj cych wymusi  jaki  sposób zachowania 
b d  ko cowy rezultat; 

 odpowiednio  – zdolno  wp ywania informacji na decyzje decydentów 
poprzez zmian  lub potwierdzenie ich oczekiwa  w stosunku do konkret-
nych wydarze  b d  akcji; 

 terminowo  – polega na dostarczeniu jej u ytkownikom, zanim utraci ona 
swoj  warto  w procesie decyzyjnym; 

 warto  prognostyczna oraz przydatno  do sprz enia zwrotnego pomaga-
j  u ytkownikowi informacji zwi kszy  szanse na tworzenie poprawnych 
prognoz rezultatów przysz ych lub przesz ych wydarze  oraz korygowa  
b d  potwierdza  wcze niej ustalone oczekiwania; 

 materialno  (istotno ) – za informacj  istotn  uwa a si  tak  informacj , 
której pomini cie lub zniekszta cenie mo e skutkowa  podj ciem nieod-
powiednich decyzji.  

 Jednym w najwa niejszych parametrów u yteczno ci informacji finansowej 
jest jej porównywalno  i mo liwo  ponownego wykorzystania (re-use). U yt-
kownik korzystaj cy z informacji powinien mie  mo liwo  porównania ich 
w przestrzeni i czasie. Porównania takie pozwol  u ytkownikowi np. na dokonanie 
ró nego rodzaju analiz niezb dnych do podj cia okre lonych decyzji. Aby jednak 
kryterium porównywalno ci mog o zosta  spe nione, konieczne jest stosowanie 
pewnych jednolitych zasad pomiaru i prezentacji informacji przez ca y okres pod-
dany analizie. Aby by o to mo liwe, konieczne s  dzia ania o charakterze systemo-
wo – prawnym (tj. harmonizacja) oraz technicznym. 
 Jakkolwiek definiowana rachunkowo  odwzorowuje rzeczywisto  gospo-
darcz  oraz komunikuje j  otoczeniu ( nie ek 2008, s. 35–36). Najstarsz  funkcj  
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rachunkowo ci jest funkcja informacyjna, która wyra a si  w identyfikacji, pomia-
rze oraz komunikacji ró nych wielko ci ekonomicznych. Istotn  cech  informacji 
generowanej przez system rachunkowo ci jest jej u yteczno , która mo e by  
rozpatrywana w kontek cie u yteczno ci. 
 Poprzez harmonizacj  rachunkowo ci rozumie si  takie wypracowanie zasad 
rachunkowo ci, które ograniczy liczb  stosowanych praktyk rachunkowo ci. Mo e 
to nast pi  poprzez okre lenie takiego ich zestawu, w ramach którego podmioty 
mog  dokonywa  wyboru rozwi za  co do okre lonych zasad rachunkowo ci (Ro-
berts, Weetman, Gordon 1997, s. 116). 
 G ówna przes anka do procesu harmonizacji powinna by  okre lana z punktu 
widzenia inwestorów, którzy chc c sprosta  nasilaj cej si  konkurencji, poszukuj  
nowych rynków, a do podj cia decyzji musz  otrzyma  informacje pochodz ce ze 
sprawozda  finansowych. Przedsi biorstwa, które dzia aj  na ró nych rynkach, 
w ró nych krajach napotykaj  na problemy wynikaj ce z braku jednolitych zasad 
w zakresie sporz dzania oraz prezentacji sprawozda  finansowych. W chwili obec-
nej brakuje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak doprowadzi  do pe nej 
i jednolitej harmonizacji rachunkowo ci oraz sprawozdawczo ci finansowej, aby 
uczyni  j  bardziej u yteczn  dla u ytkowników. Próba wypracowania jednego 
w skali globalnej wzorca sprawozdawczego to nadrz dna zasada opracowania Mi -
dzynarodowych Standarów Rachunkowo ci (oraz Mi dzynarodowych Standarów 
Sprawozdawczo ci Finansowej), które maj  stanowi  zestaw obowi zuj cych zasad 
sporz dzania sprawozda  oraz umo liwi  ich porównywanie pomi dzy ró nymi 
podmiotami. 
 Obok uregulowa  prawnych wskaza  trzeba tak e na aspekty techniczne, 
mog ce pomóc w realizacji celu porównywalno ci, a tym samym zwi kszenia u y-
teczno ci informacji finansowych.  
 Wraz z rozwojem procesów globalizacyjnych i technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych (ICT) brak mo liwo ci porównania informacji pozyskiwanych 
z ró nych róde  staje si  niezwykle uci liwy. W wielu przedsi biorstwach kom-
pleksowa i rzetelna analiza informatyczna informacji i danych jest trudna, g ównie 
ze wzgl du na ich nieuporz dkowanie i rozproszenie istniej ce nawet pomimo za-
stosowania zaawansowanych systemów informatycznych. Przeszkod  w u ytecz-
nym gromadzeniu i przetwarzaniu danych finansowych mog  by  tak e ró ne for-
maty zapisu posiadanych zasobów bazodanowych (J drzejas 2008, s. 356). Skoro 
rachunkowo , w ogólnym uj ciu, to system informacji ekonomicznych, który 
zmierza do identyfikacji, pomiaru, przetworzenia i przekazania informacji o sytu-
acji ekonomicznej jednostki, zasadne jest tworzenie standardów technicznych s u-

cych do zapisywania oraz komunikowania informacji finansowych otoczeniu 
podmiotu. W tym kontek cie poni ej zaprezentowane zosta y badania empiryczne.  
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2.  U yteczno  informacji finansowych generowanych przez spó ki gie dowe – 
wyniki bada  empirycznych 

 
 Najwa niejszymi atrybutami u yteczno ci informacji w dobie globalizacji 
i cyfryzacji informacji jest jej porównywalno  i mo liwo  ponownego wykorzy-
stania. Próba uzyskania odpowiedzi na pytanie: jak zmieni  si  sposób udost pnia-
nia informacji na przestrzeni lat oraz czy udost pniane informacje mog  by  ze 
sob  porównywane i ponownie wykorzystywane, czyli czy s  u yteczne z punktu 
widzenia np. inwestora, by a przyczynkiem do przeprowadzenia badania witryn 
internetowych niektórych spó ek gie dowych.  
 Badaniu poddano strony internetowe 10 spó ek wchodz cych w sk ad indeksu 
WIG202. Badanie przeprowadzono w latach 2009 i 2015. Analiza stron interneto-
wych podyktowana by a faktem, e jest to naj atwiejszy sposób pozyskiwania in-
formacji przez potencjalnych u ytkowników informacji, szczególnie przez inwesto-
rów indywidualnych.  
 Strony firmowe spó ek gie dowych maj  dzi  du y potencja  w zakresie mo -
liwo ci realizacji zada  zwi zanych nie tylko z dostarczaniem informacji, ale rów-
nie  z budowaniem relacji inwestorskich. Dlatego te  w trakcie badania postano-
wiono sprawdzi , jak te funkcje by y realizowane 6 lat temu i jak s  realizowane 
obecnie. 
 Ka da z badanych spó ek posiada a (w 2009 roku) i posiada w chwili obecnej 
stron  internetow , za pomoc  której realizuje przede wszystkim aktywn  polityk  
informacyjn . Spó ki prezentuj  nie tylko g ówne aspekty swojej dzia alno ci, takie 
jak profil, historia, struktura, szczegó owe informacje o cz onkach zarz du i rady 
nadzorczej, ale równie  prospekty emisyjne, ad korporacyjny, raporty finansowe, 
analizy czy prezentacje. Jednak e lokalizacja ich na przestrzeni lat uleg a zmianie 
(rysunek 1). Obecnie w 80% badanych spó ek informacje te zebrane s  w jednym 
miejscu (najcz ciej w dziale relacji inwestorskich), a tylko w 20% s  rozproszone, 
mimo e wszystkie badane spó ki taki dzia  na swoich stronach posiadaj .  
 

                                                 
2  Badaniu poddano 10 spó ek, z uwagi na to, e tylko te spó ki wchodzi y w sk ad indek-

su WIG20 w latach 2009 i 2015. Badane spó ki to: PKO BP, PKO SA, KGHM, PKN ORLEN, 
ORANGE (dawniej TP SA), BZWBK, ASSECCO, PGNiG, mBank (dawniej BRE), LOTOS.  
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Rys. 1. Lokalizacja informacji niezb dnej w procesach decyzyjnych na stronach interneto-
wych spó ek gie dowych na przestrzeni lat 

ród o:  opracowanie w asne. 
 
 Wszystkie analizowane spó ki zamieszczaj  na swoich stronach raporty finan-
sowe – zarówno bie ce, kwartalne, jak i roczne. Jednak sposób ich prezentacji od 
lat pozostaje niezmienny. Zarówno w 2009 roku, jak i obecnie raporty finansowe s  
prezentowane w postaci plików PDF i tylko w jednym przypadku mo liwy jest do 
pobrania w pliku Excela, co niew tpliwie mo e u atwi  analiz  informacji i ponow-
ne ich u ycie. Nieco lepiej sprawa wygl da z prezentacj  wybranych informacji 
finansowych. W porównaniu do roku 2009 (30%) wszystkie spó ki zamieszczaj  na 
swoich stronach raporty finansowe w formie skróconej, cho  tylko w jednym przy-
padku mo liwe jest odniesienie formu y skróconej raportu do pe nej jego wersji3. W 
20% badanych spó ek raport skrócony mo liwy jest do pobrania w postaci plików 
.xls. 
 Oprócz raportów finansowych, zarówno w przesz o ci, jak i obecnie, wszyst-
kie badane spó ki umieszczaj  na swoich stronach notowania gie dowe. Jednak e na 
przestrzeni lat zmieni  si  sposób ich prezentacji (tabela 1). 
 

Tabela 1 
Sposób prezentacji notowa  gie dowych badanych spó ek na przestrzeni lat 

 
Sposób prezentacji 2009 2015 

Notowania na tle indeksów gie dowych 10% 60% 
Tylko same notowania 90% 40% 

ród o:  opracowanie w asne. 

                                                 
3  Chodzi o tak  informatyczn  prezentacj  struktury skróconego raportu, aby po klikni -

ciu na pewne odno niki u ytkownik zobaczy  raporty w wersji pe nej. 

20%

80%

Rok 2009

W jednym miejscu Rozproszone

80%

20%

Rok 2015

W jednym miejscu Rozproszone
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 W analizowanym okresie komunikacja badanych spó ek z rynkiem za pomoc  
witryn internetowych mia a i ma nadal charakter monologu. Komunikacja odbywa 
si  w zasadzie jednostronnie, mimo e wszystkie badane spó ki umieszczaj  na 
swoich stronach dane teleadresowe z numerami telefonów i adresem poczty elek-
tronicznej, to ju  tylko 20% z nich zamieszcza na swoich stronach sekcj  Frequen-
tly Asked Questions (FAQ – cz sto zadawanych pyta ). Niestety praktyka ta nie 
zmieni a si  w ostatnich sze ciu latach. 
 By  mo e zmian  tego stanu rzeczy u atwi  niektóre regulacje prawne. 29 
czerwca 2013 roku opublikowano Dyrektyw  Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozda  finansowych, skonsolidowanych 
sprawozda  finansowych i powi zanych sprawozda  niektórych rodzajów jedno-
stek, zmieniaj c  Dyrektyw  Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz 
uchylaj c  Dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dyrektywa wesz a 
w ycie 20 dni po jej og oszeniu, tj. 20 lipca 2013 roku. G ówne cele jej wprowa-
dzenia to, z jednej strony, konieczno  ograniczenia i uproszczenia obci e  admi-
nistracyjnych, a tak e wi ksza przejrzysto  p atno ci na rzecz administracji rz -
dowej, za  z drugiej – zwi kszenie transparentno ci i porównywalno ci sprawozda  
finansowych oraz ochrona podstawowych potrzeb u ytkowników. W uchwalonej 
dyrektywie zdecydowanie zach ca si  pa stwa cz onkowskie do tworzenia elektro-
nicznych systemów publikacji umo liwiaj cych jednostkom przedk adanie danych 
ksi gowych, w tym wymaganych ustawowo sprawozda  finansowych, jednorazowo 
i w formie umo liwiaj cej wielu u ytkownikom swobodny dost p do tych danych 
i korzystanie z nich. W odniesieniu do sprawozdawczo ci dotycz cej sprawozda  
finansowych zach cono decydentów do zbadania sposobów osi gni cia harmoniza-
cji formatu elektronicznego. Zauwa ono tak e, e tego rodzaju systemy nie powin-
ny jednak stanowi  obci enia dla ma ych i rednich jednostek. By  mo e dopiero 
prawne przes anki zmusz  wybrane grupy podmiotów do stosowania wystandary-
zowanych wzorców sprawozdawczych. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Wspó czesne podmioty, praktycznie bez wzgl du na bran , w której funkcjo-
nuj , aby gospodarowa  efektywnie, potrzebuj  informacji. Informacja stanowi dzi  
baz  nie tylko do podejmowania strategicznych decyzji, ale i prowadzenia bie cej 
dzia alno ci. 
 Spó ki gie dowe, pomimo na o onych na nie obowi zków prawnych zwi za-
nych z udost pnianiem u ytecznej informacji finansowej, jak si  wydaje nie do 
ko ca rozumiej  wag  odpowiedniego sposobu jej prezentowania. Wielu praktyków 
zajmuj cych si  u yteczno ci  informacji wyra nie akcentuje, e wykorzystywane 
obecnie formaty zapisu danych (a wi c i sprawozda  finansowych; format PDF – 
jak dowiedziono w badaniu) s  zoptymalizowane wy cznie do druku i trudne 
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w nawigacji online. Nale y wi c unika  formatu PDF do prezentacji danych online, 
lecz wypracowywa  nowe standardy. 
 By  mo e g osy praktyków, ale i zmiany legislacyjne, spowoduj  zmian  
i ujednolicenie standardów prezentacji danych finansowych, aby zwi ksza  ich 
u yteczno . 
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Summary 
 
 In the era of globalization, the parties are based on the information, which is 
a particular resource. Information that meets certain quality requirements can be used 
for making economic decisions. Authors considering the usefulness of the information, 
process it in the context of the legal and technical, and presenting the results of empiri-
cal studies suggest different approaches to usability presented by some Polish listed 
companies. 
Keywords: information, usability, comparability. 
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