
STRESZCZENIE 
 
Oddziaływanie systemu sprawozdawczości finansowej na decyzje inwestorów 
giełdowych 

 

Celem głównym rozprawy było opracowanie koncepcji dostosowania sprawozdań 

finansowych spółek giełdowych do potrzeb i oczekiwań inwestorów giełdowych. Przy pisaniu 

pracy została wykorzystana literatura oraz opracowania i analizy poruszające tematykę 

rachunkowości, ekonomii, finansów, giełdy papierów wartościowych, jak również szereg 

aktów prawnych dotyczących systemu rachunkowości i  funkcjonowania spółek giełdowych.  

W zakresie badań empirycznych zostały przeprowadzone badania dotyczące wpływu 

kwartalnych sprawozdań finansowych na wahania kursów akcji. Polegały one na analizie 

kursów akcji spółek paliwowych przed opublikowaniem sprawozdań i po opublikowaniu 

sprawozdań, co pozwoliło zweryfikować pierwszą hipotezę pomocniczą. Badania te zostały 

ograniczone do spółek z indeksu WIG Paliwa.  

Równolegle zostały  przeprowadzone badania ankietowe skierowane do inwestorów 

giełdowych na podstawie doboru kwotowego, w celu uzyskania informacji na temat oceny 

przydatności, użyteczności, potrzeb i oczekiwań informacyjnych w stosunku do sprawozdań 

finansowych, a także alternatywnych źródeł informacji, co umożliwiło weryfikację 

pozostałych hipotez pomocniczych, a w konsekwencji hipotezy głównej.  

Przeprowadzone badania wykazały, że jakość sprawozdań finansowych oraz 

alternatywne źródła informacji o przedsiębiorstwie wpływają na decyzje podejmowane przez 

inwestorów giełdowych, co skutkuje wahaniami kursów akcji. Ponadto stwierdzono, iż: 

- zachodzi zależność między czasem publikacji sprawozdań finansowych a wahaniami 

kursów akcji, 

- obecny system sprawozdawczości finansowej nie spełnia oczekiwań inwestorów 

giełdowych, 

- alternatywne źródła informacji giełdowych odgrywają istotną rolę w procesie 

decyzyjnym inwestora giełdowego. 

 Na podstawie przeprowadzonych badań, nastąpiła próba opracowania założeń 

koncepcyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej dostosowanej do potrzeb i 

oczekiwań inwestorów giełdowych. 
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SUMMARY 

The impact of the financial reporting system on stock investors decisions 

 

The main objective of the dissertation was to develop the concept of adjustment of 

financial statements of listed companies to meet the needs and expectations of stock market 

investors. When writing, there was an analysis of accounting, economics, finance, securities 

exchanges literature used, as well as a number of laws in the accounting system and the 

functioning of the listed companies.  

In terms of empirical studies, a research has been conducted on the impact of quarterly 

financial reports to the volatility of the shares. They rely on the analysis of stock prices of oil 

companies before the publication of reports and after the publication of the reports, which 

allowed to verify the first auxiliary hypothesis. The study was limited to companies listed in 

the WIG fuels.  

Parallel surveys were conducted directed to stock investors based on the selection of 

quota, in order to obtain information on the assessment of the usefulness, usability, 

information needs and expectations in relation to the financial statements, as well as 

alternative sources of information, enabling the verification of other auxiliary hypotheses and, 

consequently, main hypotheses.  

The study showed that the quality of financial statements, and alternative sources of 

information about the company influence the decisions made by stock market investors, 

resulting in fluctuations in stock prices. Furthermore, it was found that:  

- there is a relationship between the time of publication of the financial statements and the 

fluctuations of the stock,  

- the current financial reporting system does not meet the expectations of stock market 

investors,  

- alternative sources of information exchange plays an important role in decision-making 

stock market investor.  

 Based on the survey, there has been an attempt to develop a conceptual framework for 

financial reporting tailored to the needs and expectations of stock market investors.  
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