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Streszczenie: Dywidenda zaleĪna jest od dwóch kategorii – zysku netto oraz wypracowanej gotówki, miĊdzy
którymi istnieje duĪy rozdĨwiĊk. Zysk netto jest wartoĞcią ksiĊgową, która moĪe jednak siĊ urealniü w postaci
wypáaconej dywidendy, do czego niezbĊdna jest gotówka. PrzedsiĊbiorstwa charakteryzują siĊ róĪnymi strategiami finansowania dywidendy, które mogą wywieraü duĪy wpáyw na kondycjĊ finansową tych firm.
Artykuá przedstawia wyniki badania Ĩródeá finansowania wypáaconych przez wybrane spóáki gieádowe dywidend w oparciu o sprawozdania finansowe oraz opublikowane informacje w postaci raportów bieĪących dotyczących decyzji o podziale zysku i wypáacie dywidendy.
Sáowa kluczowe: dywidenda, Ĩródáa finansowania, spóáki gieádowe

Wprowadzenie
Jedną z wartoĞci dla wáaĞcicieli przedsiĊbiorstw jest wypáacany im udziaá w osiąganych
przez firmy zyskach w postaci dywidend. W realnej gospodarce, która charakteryzuje siĊ
wysoką záoĪonoĞcią i duĪą zmiennoĞcią warunków gospodarowania, istnieje jednak kilka
problemów wynikających z charakteru i ograniczeĔ dywidend. Po pierwsze, problemem są
przesuniĊcia czasowe pomiĊdzy zakoĔczeniem roku obrotowego a decyzjami dotyczącymi
wypáaty dywidendy. Po drugie, nakáada siĊ na to pewna „wirtualnoĞü” wartoĞci zysku netto, co związane jest z rozdzieleniem ksiĊgowej kategorii „zysk” od realnie wypracowanej
gotówki netto (zmiany stanu Ğrodków pieniĊĪnych). Te dwa zagadnienia powodują, Īe
Ğrodki wypáacane wáaĞcicielom w ramach dywidendy nie są powiązane z wartoĞcią Ğrodków wypracowanymi w ramach prowadzonej dziaáalnoĞci gospodarczej. Coraz czĊĞciej
sáychaü o kredytach zaciąganych na wypáatĊ udziaáu w zyskach oraz o problemie zaliczania
kosztów tych kredytów do kosztów podatkowych (kosztów uzyskania przychodów). Strategie finansowania dywidend mogą istotnie wpáywaü na sytuacjĊ finansową spóáek, w tym na
ich páynnoĞü finansową, zarówno w krótkim, jak i dáugim okresie, co pozwala sądziü, iĪ
jest to temat wart szerszego rozpatrzenia.
Celem artykuáu jest analiza Ĩródeá finansowania wypáacanych dywidend przez wybrane
przedsiĊbiorstwa naleĪące do indeksu WIGdiv. Analiza ta przeprowadzona zostaáa z wykorzystaniem okresowych sprawozdaĔ finansowych oraz bieĪących raportów dotyczących
decyzji walnych zgromadzeĔ o wysokoĞci dywidend.
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1. Polityka dywidendy przedsiĊbiorstw
Dywidenda (áac. dividendum – rzecz do podziaáu) zgodnie z encyklopedią PWN to dochód
otrzymywany przez akcjonariuszy z tytuáu posiadania przez nich akcji (http://encyklopedia.
pwn.pl/haslo/4008093/dywidenda.html). Jest to czĊĞü zysku netto spóáki kapitaáowej przeznaczona na wypáatĊ na rzecz wáaĞcicieli w podziale wedáug liczby posiadanych udziaáów
lub akcji w dniu przyjĊtym w uchwale walnego zgromadzenia jako dzieĔ ustalenia prawa
do dywidendy (por. Kodeks spóáek handlowych). O wysokoĞci dywidendy decyduje roczne
walne zgromadzenie (wspólników w przypadku sp. z o.o.). Warunki wypáaty dywidendy są
nastĊpujące:
a) zakoĔczenie roku obrotowego (choü dopuszczone są zaliczki na poczet przyszáych
zysków);
b) sporządzenie sprawozdania finansowego (zbadanego przez biegáego rewidenta, jeĞli
dotyczy);
c) zatwierdzenie sprawozdania przez walne zgromadzenie;
d) podjĊcie decyzji o podziale zysku i wypáacie dywidendy.
Dywidenda moĪe byü wypáacona z zysku netto, kapitaáu zapasowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich. Zazwyczaj ma formĊ pieniĊĪną, ale moĪe teĪ byü wypáacona w formie akcji. Wypáata dywidendy wiąĪe siĊ z uszczupleniem Ğrodków, które mogą byü
przeznaczone na inwestycje w celu rozwoju spóáki bądĨ na finansowanie bieĪącej dziaáalnoĞci firmy. Zgodnie z kodeksem spóáek handlowych (par. 192 i 348) kwoty zysku przeznaczone do podziaáu miĊdzy wspólników nie mogą przekraczaü zysku za ostatni rok obrotowy powiĊkszonego o kwoty przekazane na fundusze rezerwowe w poprzednich latach
i pomniejszone o poniesioną stratĊ oraz o kwoty przekazane na takie fundusze, które nie
mogą byü przeznaczone na wypáatĊ dywidendy.
W dáuĪszym okresie wypáacona dywidenda moĪe stanowiü znaczącą czĊĞü zysku inwestora dáugoterminowego, w niektórych przypadkach moĪe wrĊcz przekroczyü koszt zakupu
akcji (www.buffet.pl).
Strategia finansowania dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstw polega na racjonalnym doborze
Ĩródeá finansowania w celu zapewnienia jak najlepszej realizacji strategicznego celu przedsiĊbiorstwa (Koáosowska, Tokarski, Tokarski, Chojnacka 2006: 12–13). Metoda samofinansowania jest najwaĪniejszą formą finansowania przedsiĊbiorstw, polega na przeznaczaniu wygospodarowanych nadwyĪek na finansowanie procesów inwestycyjnych (Koáosowska, Tokarski, Tokarski, Chojnacka 2006: 22).
Wiele czynników wpáywa na zdolnoĞü firmy do utrzymywania przez nią zrównowaĪonego rozwoju. WĞród najwaĪniejszych wymieniane są marĪa zysku, polityka dywidend,
polityka finansowa oraz rotacja aktywów ogóáem.
Polityka dywidend okreĞla stopĊ zysku zatrzymanego. Zmniejszenie procentu dochodu
netto wypáacanego w postaci dywidend zwiĊksza wskaĨnik zysków zatrzymanych. PowiĊksza to wewnĊtrznie wygenerowany kapitaá wáasny, a w ten sposób zwiĊksza zrównowaĪony
rozwój (Koáosowska, Tokarski, Tokarski, Chojnacka 2006: 55–56).
Polityka dywidendy okreĞla, jaki poziom zysku osiągniĊtego w danym roku obrotowym
jest wypáacany akcjonariuszom bądĨ udziaáowcom, a jaki jest przeznaczany na cele wzrostu
i rozwoju przedsiĊbiorstwa (przykáadowo inwestycje) (Pomykalska, Pomykalski 2007: 162).
Polityka ta wpáywa na wartoĞü firmy dla akcjonariuszy, wynika ze strategii jej dziaáania
oraz strategii zarządzania osiągniĊtą nadwyĪką finansową. Pieniądze wypracowane przez
firmĊ naleĪą z jednej strony do wáaĞcicieli firmy, wiĊc powinny im byü wypáacone, jeĞli
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przedsiĊbiorstwo nie jest w stanie zainwestowaü tych Ğrodków ze stopą zwrotu równą lub
przewyĪszającą oczekiwania inwestorów. Koszt niepodzielonego zysku wynika z kosztu
alternatywnego reinwestycji osiągniĊtych zysków. Z drugiej strony pieniądze wypracowane
przez spóákĊ powinny byü rozporządzone w sposób jak najbardziej racjonalny z punktu
widzenia przedsiĊbiorstwa i z jak najwiĊkszą dla niej korzyĞcią, z czego wynika chĊü do
zatrzymania caáoĞci zysku w firmie. Wpáywaü na to moĪe decyzja wáaĞcicieli co do wypáaty na ich rzecz czĊĞci zysku. Wykorzystanie kapitaáu wáasnego, w tym zatrzymanych zysków, zmniejsza ryzyko upadáoĞci przedsiĊbiorstwa, szczególnie w przypadku wysokiego
zadáuĪenia, gdy przedsiĊbiorstwo funkcjonuje w progu obojĊtnoĞci finansowania i wprowadzenie kapitaáu obcego nie wyzwala efektu dĨwigni, a jedynie zwiĊksza ryzyko finansowe (Pomykalska, Pomykalski 2007: 174).
Spóáki rozwijające siĊ, chcące wzmocniü swój udziaá w rynku, decydują siĊ na zatrzymanie wiĊkszoĞci lub wrĊcz caáoĞci zysku w firmie i wykorzystanie go w caáoĞci na cele
inwestycyjne (SierpiĔska, Jachna 2006: 286). Inwestorzy zgadzają siĊ na to, oczekując, Īe
przeáoĪy siĊ to na rozwój przedsiĊbiorstwa i wzrost jego wartoĞci.
Strategie wypáat dywidendy w zaleĪnoĞci od ich wielkoĞci oraz cyklicznoĞci moĪna podzieliü na polityki: staáej wielkoĞci dywidendy, staáej stopy wypáat dywidendy, nadwyĪkową, docelowej stopy wypáat, stuprocentowej stopy wypáat oraz zerowej stopy wypáat (SierpiĔska 1999: 95).
Polityka staáej wysokoĞci dywidendy polega na tym, iĪ wáaĞcicielom w kolejnych okresach czasu wypáacana jest dywidenda w staáej wielkoĞci. Z jednej strony mówi to o dobrej
kondycji finansowej firmy i pozwala na planowanie przyszáych przepáywów, z drugiej
strony – jej utrzymanie moĪe byü káopotliwe dla zarządzających przedsiĊbiorstwem. Negatywnym skutkiem moĪe byü przykáadowo przeáoĪenie planów inwestycyjnych lub koniecznoĞü uzyskania dodatkowego finansowania (wáasnego lub obcego), co moĪe powodowaü
spadek wartoĞci.
Ustalony z góry procent zysku jest charakterystyczny dla polityki staáej stopy wypáat
dywidendy wáaĞcicielom. Jest to korzystne w sytuacji zwiĊkszającego siĊ zysku.
NadwyĪkowa polityka dywidend sprowadza siĊ do wypáacania w formie dywidendy tej
czĊĞci zysku, która nie moĪe byü efektywnie reinwestowana w firmie. Jej wysokoĞü okreĞlana jest na podstawie prognozy przyszáego zapotrzebowania na kapitaá związanego z planowanymi inwestycjami. Stopa wypáaty dywidendy jest teĪ uzaleĪniona od cyklu Īycia
przedsiĊbiorstwa. Spóáki rozwijające siĊ wiĊkszą czĊĞü zysku zatrzymują w firmie, przeznaczając go na rozwój. W spóákach dojrzaáych stopa dywidendy jest wyĪsza. Pozyskane
w ten sposób Ğrodki wáaĞciciele mogą przeznaczyü na inne inwestycje.
Kolejną z polityk jest polityka docelowej stopy wypáat dywidend związana z modelem
Lintnera, którego gáówne zaáoĪenia są nastĊpujące:
a) spóáki okreĞlają dáugoterminowe wskaĨniki wypáat dywidendy;
b) zarządzający skupiają wiĊkszą uwagĊ na zmianach dywidendy niĪ na jej bezwzglĊdnych wartoĞciach;
c) tylko dáugoterminowe, pewne zmiany w zyskach firmy są powodem, dla którego
menedĪerowie są skáonni do zmian poziomu dywidendy; powoduje to potrzebĊ wyznaczenia takiego poziomu dywidendy, który bĊdzie uwzglĊdniaü okresowe wzrosty
i spadki wartoĞci zysku netto;
d) zarządzający są niechĊtni zmianom dywidendy, które bĊdą musieli odwoáaü w przyszáoĞci.
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Wzór pozwalający na obliczenie docelowej stopy jest nastĊpujący:
D1 – D0 = a*(T*EPS-D0),
gdzie: D1 – bieĪąca dywidenda, D0 – poprzednia dywidenda, T – docelowy wskaĨnik wypáaty dywidendy, EPS – zysk na akcjĊ, a – stopa dostosowania dywidendy.
Polityka stuprocentowej stopy wypáat dywidendy jest moĪliwa przy zaáoĪeniu, Īe finansowanie obce jest taĔsze od kapitaáu wáasnego w postaci reinwestowanego wypracowanego
zysku. Z drugiej strony zbyt wysoka stopa zadáuĪenia podwyĪsza ryzyko dziaáalnoĞci firmy, co przekáadaü siĊ bĊdzie na wzrastający koszt marginalny tego kapitaáu.
Ostatnia z omawianych, polityka zerowej stopy wypáat dywidendy, stosowana jest
w przypadku stopy zwrotu z inwestycji wyĪszej od kosztu kapitaáu. Jest ona korzystna
w sytuacji braku chĊci wáaĞcicieli do zaciągania dáugu lub zmian w ukáadzie wáasnoĞciowym przedsiĊbiorstwa.
BezpoĞrednie korzyĞci dla posiadaczy akcji moĪna opisaü za pomocą wskaĨników
związanych z wypáacaną przez przedsiĊbiorstwo dywidendą. Są one moĪliwe do obliczenia
tylko w przypadku spóáek, które wypáacają dywidendĊ. WielkoĞü tych wskaĨników moĪe
byü jednym z kryteriów wyboru kierunków inwestowania kapitaáów (Pomykalska, Pomykalski 2007: 99). Trzy najczĊĞciej omawiane i opisywane w literaturze wskaĨniki z tej grupy mają nastĊpujące wzory (SierpiĔska, Jachna 2006: 217–218):
a) dywidenda przypadająca na jedną akcjĊ (dividend per share – DPS):

DPS

dywidenda ogóáem
iloĞü wyemitowanych akcji

;

b) wskaĨnik stopy dywidendy (dividend yield ratio – DYR):
DYR =

dywidenda na jedną akcjĊ
cena rynkowa jednej akcji

*100%;

c) wskaĨnik stopy wypáat dywidend:
wskaĨnik stopy wypáat dywidend =

dywidenda na jedną akcjĊ
zysk na jedną akcjĊ

*100%.

Inwestorzy są zainteresowani nie tylko majątkiem i zyskiem przedsiĊbiorstwa, ale równieĪ sposobami tworzenia i gospodarowania Ğrodkami pieniĊĪnymi w firmie (SierpiĔska,
Jachna 2006: 218–219). Z tego powodu do oceny poziomu wypáat dywidendy wykorzystuje
siĊ równieĪ wskaĨniki oparte na kategoriach związanych z gotówką, na przykáad wskaĨnik
gotówki na jedną akcjĊ, który wyraĪa nastĊpujący wzór:
poziom gotówki operacyjnej na jedną akcjĊ =

przepáywy pieniĊĪne netto z dziaáalnoĞci operacyjnej
iloĞü wyemitowanych akcji

.

Wykorzystanie stopy wzrostu dywidendy, przy uwzglĊdnieniu wypáaconej oraz przyszáej stopy dywidendy, jest jednym ze sposobów obliczenia kosztu kapitaáu wáasnego (Pomykalska, Pomykalski 2007: 275). Zdyskontowany strumieĔ dywidend moĪe teĪ byü pod-
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stawą do wewnĊtrznej wyceny wartoĞci akcji przedsiĊbiorstwa (w przypadku inwestycji
dáugoterminowej) (Skoczylas 2009: 351).
W zakresie finansów przedsiĊbiorstw wyróĪnia siĊ trzy teorie odnoszące siĊ do polityki
dywidendy: teoria obojĊtnoĞci dywidendy, teoria preferowania dywidendy („wróbla w garĞci”) i teoria preferencji podatkowych (Gáodek 2004: 140). Pierwsza z nich (sformuáowana
przez M. Millera i F. Modiglianiego) mówi o tym, Īe wartoĞü firmy zaleĪy od jej dochodów
uzyskanych z aktywów oraz poziomu ryzyka, a podziaá zysku nic w tym kontekĞcie nie
znaczy. Wedáug teorii „wróbla w garĞci” (sformuáowanej przez M.J. Gordona i J. Lintnera)
inwestorzy preferują akcje przynoszące staáy dochód w postaci dywidendy, przewyĪszający
dochód z zysku kapitaáowego. Trzecia z teorii – preferencji podatkowych – zakáada, Īe
inwestor przy okreĞlaniu swoich zainteresowaĔ bierze pod uwagĊ politykĊ podatkową kraju, co moĪe wpáywaü na niĪsze zainteresowanie dywidendą, której wypáata obarczona jest
podatkiem dochodowym w przypadku, gdy stopa tego podatku przewyĪsza stopĊ podatku
od dochodów przedsiĊbiorstw.

2. Sposoby finansowania dywidend wypáacanych akcjonariuszom
Dywidenda jest wypáacana z gotówki znajdującej siĊ w zasobach firmy (lub patrząc nieco
szerzej – z inwestycji krótkoterminowych), w skrajnych, rzadkich przypadkach jest wydawana w formie akcji. Pojawia siĊ wiĊc problem powiązania zysku netto, który jest podstawą do podjĊcia decyzji odnoĞnie do faktu wypáaty oraz jej wielkoĞci, oraz wartoĞci pozycji
gotówkowych, które są fizycznie wypáacane. Jest to ĞciĞle związane z papierowym, teoretycznym charakterem kategorii zysku netto.
Zysk netto jest wartoĞcią podsumowującą rachunek zysków i strat, a jednoczeĞnie
otwierającą rachunek przepáywów pieniĊĪnych (przepáywy operacyjne w wariancie poĞrednim), nie przekáada siĊ on wprost na wartoĞü wypracowanej wolnej gotówki. A to wáaĞnie
gotówka, a nie zysk netto, sáuĪy do spáaty kredytów, wypáaty dywidend oraz finansowania
odnowy stanu Ğrodków trwaáych i inwestycji rozwojowych (SierpiĔska, Jachna 2006: 218).
Z drugiej strony istnieje korelacja pomiĊdzy rentownoĞcią a páynnoĞcią przedsiĊbiorstwa,
choü bardzo ciĊĪko wskazaü jej kierunek oraz ciąg przyczynowo-skutkowy. PrzedsiĊbiorstwa o wysokiej rentownoĞci bĊdą mieü z reguáy mniejsze problemy z páynnoĞcią finansową, ale dziaáa to takĪe w drugą stronĊ – niska páynnoĞü moĪe skutkowaü brakiem rentownoĞci, a takĪe powodowaü dalsze problemy w funkcjonowaniu firmy, z jej upadáoĞcią
wáącznie. Rentowne przedsiĊbiorstwo moĪe generowaü dodatnie przepáywy pieniĊĪne i pozytywnie wpáywaü na poziom wskaĨników páynnoĞci finansowej. WskaĨniki te wpáywają
na rentownoĞü jedynie poĞrednio, ich pozytywna wartoĞü wpáywa na lepsze postrzeganie
firmy, co prowadziü moĪe do obniĪenia kosztów finansowania (kosztu kapitaáu) i wzrostu
dĨwigni finansowej (Pomykalska, Pomykalski 2007: 97).
Dodatkowym problemem jest odlegáoĞü czasowa pomiĊdzy zamkniĊciem roku bilansowego, czyli obliczeniem wypracowanego zysku czy teĪ nadwyĪek gotówkowych, a decyzjami co do podziaáu zysku i ewentualnej wypáaty dywidendy (3–6 miesiĊcy od rozpoczĊcia nastĊpnego roku obrotowego). Przez ten okres nadwyĪki gotówkowe mogáy zostaü
przeznaczone na inny cel, na przykáad na sfinansowanie bieĪącej dziaáalnoĞci, zakup materiaáów czy na inwestycje. Przetrzymywanie gotówki mogáoby zostaü uznane wrĊcz za maáo
racjonalne z punktu widzenia ekonomicznego (kosztu alternatywnego). Otoczenie przed-
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siĊbiorstw jest jednak na tyle zmienne i dynamiczne, iĪ takie wykorzystanie nadwyĪek
gotówkowych jest obarczone ryzykiem (o wielkoĞci zaleĪnej od charakteru danych rozwiązaĔ).
Pojawia siĊ wiĊc problem wydzielenia bądĨ teĪ znalezienia Ğrodków pieniĊĪnych na
wypáaty na rzecz akcjonariuszy bądĨ udziaáowców. Coraz czĊĞciej odnotowywanym zjawiskiem jest zaciąganie kredytów na wypáatĊ dywidendy. W publikacjach prasowych podnoszony jest problem kwalifikacji kosztów takich kredytów do kosztów uzyskania przychodów przez przedsiĊbiorstwo. Byáo to przedmiotem spraw sądowych, w tym w sądach administracyjnych, pomiĊdzy firmami a urzĊdami skarbowymi (http://www.prawo.egospodarka.
pl/43548,Kredyt-na-wyplate-dywidendy,1,82,1.html). Podejmowane przez Izby Skarbowe
decyzje są niejednomyĞlne, co utrudnia rozstrzyganie sporów nieobjĊtych drogą sądową
(http://www.vat.pl/kredyt_na_wyplate_dywidendy_komentarz_vat_interpretacje_4354.php).
Naczelny Sąd Administracyjny w ciągu trzech lat kilkukrotnie (np. 10 czerwca 2009 roku,
17 marca 2011 roku, 12 grudnia 2011 roku czy 3 kwietnia 2012 roku) wydaá róĪne wyroki
co do moĪliwoĞci rozliczania kosztów kredytu uzyskanego na potrzebĊ wypáaty dywidendy
na poczet kosztów uzyskania przychodów, choü wynika to takĪe pewnie z róĪnic pomiĊdzy
skarĪącymi przedsiĊbiorstwami i ich sytuacjami. W ostatnim z wymienionych wyroków
NSA uznaá, Īe zaciągniĊcie przez spóákĊ kredytu na wypáatĊ dywidendy naleĪy traktowaü
jako wydatek związany z prowadzoną przez nią dziaáalnoĞcią gospodarczą w rozumieniu
ustawy o CIT, gdyĪ osiągniĊcie zysku jest podstawowym celem zarówno dla funkcjonowania przedsiĊbiorstwa, jak i dla wáaĞcicieli, których kapitaá pozwala na funkcjonowanie
spóáki i osiąganie przez nią przychodów.
Wykorzystanie kredytu jest wskazywane jako racjonalne ze wzglĊdu na wpáyw na páynnoĞü finansową. Wypáata duĪej wartoĞci gotówki z posiadanych zasobów mogáaby groziü
utratą tej páynnoĞci. W teorii są moĪliwe takĪe inne sposoby uzyskania gotówki na wypáatĊ
na rzecz wáaĞcicieli, przykáadowo emisja obligacji, sprzedaĪ czĊĞci majątku czy wykorzystanie kredytu kupieckiego.

3. ħródáa finansowania dywidend badanych spóáek
Przedmiotem badania byáy wybrane spóáki notowane na Gieádzie Papierów WartoĞciowych
objĊte indeksem WIGdiv. Indeks ten jest obliczany od 31 grudnia 2010 roku, a w dniu
bazowym wartoĞü indeksu wynosiáa 1000 punktów. Swoim portfelem indeks obejmuje do
30 spóáek, które są uczestnikami indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80, a takĪe charakteryzują siĊ najwyĪszą stopą dywidendy na koniec sierpnia kaĪdego roku i regularnie tĊ
dywidendĊ wypáacaáy w latach poprzednich. WIGdiv jest indeksem dochodowym i przy
jego obliczaniu uwzglĊdnia siĊ zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Do badania wybrano spóáki, których walne zgromadzenia do
15 sierpnia 2012 roku podjĊáy decyzje co do przeznaczenia zysku i wypáaty dywidendy,
a takĪe walutą, w której siĊ rozliczają, są polskie záote. Z pierwszego powodu z bazy wypadáy miĊdzy innymi PGNiG (druga co do wielkoĞci spóáka indeksu WIGdiv), ING Bank ĝląski
czy teĪ Bank Millenium, z powodu innej waluty – CEZ i Asseco Central Europe A.S.
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Tabela 1
Spóáki objĊte badaniem
Lp. Nazwa spóáki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

PKO Bank Polski SA
Bank PEKAO SA
Telekomunikacja Polska SA
KGHM Polska MiedĨ SA
ASSECO Poland SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
ENEA SA
Grupa KĉTY SA
Gieáda Papierów WartoĞciowych SA
APATOR SA
Emperia Holding SA
Zespóá Elektrociepáowni Wrocáawskich
Kogeneracja SA
BUDIMEX SA
Elektrobudowa SA
Wawel SA
Agora SA
Zelmer SA
Fabryka Farb i Lakierów ĝnieĪka SA
Dom Development SA
ASSECO Business Solutions SA

Dywidenda na jedną
akcjĊ za 2011 r.
w záotych
1,27
5,38
1,50
28,34
2,19
2,76
0,48
5,00
1,44
0,75
56,41
4,41
10,97
4,00
11,00
1,00
1,95
1,35
1,50
0,96

Stopa
dywidendy
%
1 590 000 000,00
3,6
1 412 088 782,92
3,4
1 968 536 218,50
8,9
5 668 000 000,00
21,0
169 868 510,70
4,8
360 600 000,00
3,4
211 892 437,44
3,0
46 130 000,00
4,3
36 515 640,00
4,3
24 830 271,00
2,7
817 671 185,86
131,0

Dywidenda za 2011 r.
w záotych

65 700 000,00
280 065 175,06
18 990 432,00
16 497 305,00
50 900 000,00
29 640 000,00
17 030 000,00
37 000 000,00
32 081 465,28

5,8
20,7
4,3
1,7
13,5
7,2
3,7
6,3
10,8

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie (www.gpw.pl).

Po tych zabiegach w bazie pozostaáo 20 przedsiĊbiorstw, które zdecydowaáy o wypáaceniu dywidendy o wartoĞci od 16,5 milionów záotych (Wawel SA) do 5 668 milionów
záotych (KGHM), a takĪe których stopa dywidendy wahaáa siĊ pomiĊdzy 1,7% (Wawel SA)
a 131,0% (Emperia Holding SA).
Spóáka KGHM, jako jedna z niewielu, poinformowaáa, Īe wypáata dywidendy wiązaü
siĊ bĊdzie z koniecznoĞcią zaciągniĊcia dodatkowego zadáuĪenia, mimo iĪ przeznaczyáa
ona na dywidendĊ okoáo 50% zysku netto za 2011 rok. Wskazuje to na problem rozróĪnienia osiągniĊtego zysku od wypracowanej gotówki (zarówno z dziaáalnoĞci operacyjnej, jak
i gotówki netto). W tabeli 2 zaprezentowano zestawienie osiągniĊtych przez badane przedsiĊbiorstwa wyników za 2011 rok.
Analiza zestawienia uchwalonych dywidend i osiągniĊtych wyników finansowych pozwala na wyciągniĊcie wniosków na temat Ĩródeá finansowania wypáat udziaáów w zyskach. Trzy spoĞród badanych przedsiĊbiorstw zadecydowaáy o dywidendzie wyĪszej od
osiągniĊtego zysku netto za dany rok (TP SA, Agora i Asseco BS). Przyczyną tego byáy
decyzje o wypáaceniu czĊĞci kapitaáu zapasowego, na który skáadaáy siĊ zyski z lat poprzednich. W przypadku TP SA oraz Asseco BS kwoty te nie byáy zbyt znaczące w porównaniu do zysku netto, ale Agora SA zadecydowaáa o przeznaczeniu z kapitaáu zapasowego
kwoty stanowiącej ponad 150% zysku netto za miniony rok. Pewną niekonsekwencją byáa
decyzja Fabryki Farb i Lakierów ĝnieĪka SA, której dywidenda byáa mniejsza od skonsolidowanego zysku, ale zdecydowanie wyĪsza od zysku netto jednostkowego, co zupeánie
zostaáo pominiĊte w zakresie opublikowanej uchwaáy (problem ten jest widoczny w tabelach 1 i 2). Pozostaáe przedsiĊbiorstwa zadecydowaáy o dywidendach w kwotach nieprze-
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kraczających osiągniĊtego zysku netto za 2011 rok, choü zdarzyáy siĊ przedsiĊbiorstwa,
które podjĊáy decyzjĊ o wypáacie na rzecz wáaĞcicieli caáego lub prawie caáego zysku
(Emperia Holding oraz Budimex).
Tabela 2
Wyniki osiągniĊte przez badane spóáki w roku 2011

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Instrument
PKOBP
PEKAO
TPSA
KGHM
ASSECOPOL
HANDLOWY
ENEA
KETY
GPW
APATOR
EMPERIA
KOGENERA
BUDIMEX
ELBUDOWA
WAWEL
AGORA
ZELMER
SNIEZKA
DOMDEV
ASSECOBS

Zysk netto
(w tysiącach záotych)
2011
2010
3 804 745
3 212 806
2 826 373
2 552 022
1 951 000
1 023 000
11 334 520
4 568 589
315 300
422 500
721 294
748 026
355 169
364 386
114 248
89 708
121 148
135 041
51 516
36 280
817 805
62 349
98 314
92 962
280 368
226 283
38 136
45 080
56 657
48 243
20 246
63 973
48 264
37 034
1 812
35 963
82 123
40 480
29 834
30 092 á

Przepáywy pieniĊĪne (w tysiącach záotych)
z dziaá. operacyjnej
netto
2011
2010
2011
2010
5 556 998
340 637
2 984 289
–553 712
–4 009 485
6 182 955 –1 261 534 –3 055 239
3 329 000
4 380 000
316 000
272 000
8 768 122
5 346 791
9 364 844
1 615 351
235 500
263 200
282 200
166 200
–278 591
–74 578 –2 257 442
–831 840
–47 445
118 501
341 491
64 697
206 795
72 907
15 199
–62 257
125 193
87 529
179 053
–379 599
44 703
32 567
7 066
6 616
5 554
10 692
–1 092
1 256
85 975
150 209
–9 389
5 782
230 748
891 697
–184 964
747 196
4 330
12 719
–9 252
–60 528
58 055
37 062
282
–4 653
49 229
106 447
–40 827
–16 782
32 480
21 218
2 188
1 737
28 339
29 218
–9 960
8 566
–40 432
267 231
–54 444
203 844
33 955
43 669 á
16 968
11 199

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie (www.gpw.pl) oraz (www.money.pl).

Zgodnie z zaprezentowanymi informacjami osiem przedsiĊbiorstw planuje wypáaciü
w formie dywidendy wiĊcej gotówki, niĪ zostaáo przez nie wypracowane w ramach przepáywów z dziaáalnoĞci operacyjnej (PEKAO SA, Citibank, Enea, Emperia, Budimex,
Elektrobudowa, Agora, Dom Development). Cztery z tych firm osiągnĊáy ujemne przepáywy pieniĊĪne za 2011 rok, a przepáywy dwóch kolejnych firm byáy dodatnie, ale bardzo
niskie w porównaniu do kwot dywidend. Takie wartoĞci przepáywów nie mogą byü Ĩródáem finansowania dywidend. W przypadku Agory, a takĪe w mniejszym stopniu Budimexu,
róĪnica miĊdzy dywidendą a osiągniĊtymi przepáywami pieniĊĪnymi z dziaáalnoĞci operacyjnej byáa niewielka. Podsumowując, naleĪy stwierdziü, Īe sytuacja taka wydaje siĊ nieracjonalna. Blisko poáowa z badanych firm wykazuje chĊü wypáaty kwot wyĪszych od
gotówki wypracowanej z dziaáalnoĞci operacyjnej, co moĪe odbiü siĊ niekorzystnie na ich
páynnoĞci finansowej.
Dywidenda wypáacana jest w zdecydowanej wiĊkszoĞci przypadków w postaci gotówki,
ale wysokoĞü tych wypáat uzaleĪniona jest od kwot osiąganych zysków netto. MoĪe to
skutkowaü problemami z páynnoĞcią finansową, gdy osiągniĊty zysk ma charakter „papierowy”, to znaczy, gdy uzaleĪniony jest od operacji, które nie miaáy bezpoĞredniego wpáywu
na wielkoĞü pozycji gotówkowych w firmie, albo teĪ gdy wynika z innych rodzajów dziaáalnoĞci niĪ operacyjna. WĞród spóáek objĊtych badaniem tylko piĊü przedsiĊbiorstw wypracowaáo w 2011 roku w sumie wiĊcej gotówki netto niĪ zostaáo przeznaczone na wypáatĊ
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dywidendy (PKO BP, KGHM, Asseco Poland, Enea, GPW). JednakowoĪ zauwaĪyü trzeba,
iĪ waĪniejsza dla páynnoĞci finansowej jest wartoĞü gotówki w okresie wypáat dywidend,
co odsuniĊte jest od początku roku o kilka miesiĊcy (daty są indywidualnie ustalane przez
walne zgromadzenia akcjonariuszy). Ze wzglĊdu na duĪy rozrzut dat i liczbĊ spóáek objĊtych badaniem ten problem nie zostaá poddany gáĊbszej analizie. Rozpatrzono jedynie kilka
indywidualnych przypadków.
W skrajnym przypadku Emperia Holding SA zadecydowaáa o wypáacie niemal caáego
zysku netto w wysokoĞci okoáo 818 miliona záotych, choü wypracowana przez nią gotówka
netto w 2011 roku wynosiáa –1,1 miliona záotych. JednakĪe w pierwszym póároczu 2012
roku w wyniku wpáywów z dziaáalnoĞci inwestycyjnej (w tym gáównie z tytuáu umorzonych udziaáów oraz zbycia aktywów finansowych) przedsiĊbiorstwo wypracowaáo z tej
dziaáalnoĞci blisko 911 milionów záotych, co w zupeánoĞci wystarczyáo na wypáatĊ dywidendy. RóĪnica miĊdzy zaplanowaną do wypáaty dywidendą przez Budimex SA a ujemnymi przepáywami pieniĊĪnymi netto to ponad 400 milionów záotych. Analiza sprawozdania
finansowego za I póárocze 2012 roku (a w szczególnoĞci rachunku przepáywów pieniĊĪnych) pozwala zauwaĪyü, iĪ dywidenda (okoáo 280 milionów záotych) wypáacona zostaáa
z gotówki nagromadzonej w latach ubiegáych (ponad 1,5 miliarda záotych w Ğrodkach pieniĊĪnych na początek okresu), której wystarczyáo równieĪ na zniwelowanie skutków ujemnych przepáywów pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci operacyjnej (ponad 940 milionów záotych).
Nieznane jest z kolei Ĩródáo finansowania dywidendy w spóáce Agora. Planuje ona wypáaciü prawie 51 milionów záotych, choü zgodnie z sprawozdaniem finansowym za póárocze
Ğrodków pieniĊĪnych na 30 czerwca 2012 roku posiada ona jedynie nieco ponad 27 milionów záotych. Prawdopodobnym Ĩródáem bĊdą Ğrodki z kredytu bądĨ ze sprzedaĪy krótkoterminowych papierów wartoĞciowych (których spóáka posiada za ponad 170 milionów
záotych). Sytuacja jest jaĞniejsza w Dom Develompent, która to spóáka wypáaciáa dywidendĊ w pierwszym kwartale, co zostaáo ukazane w skróconym sprawozdaniu finansowym za
ten okres. Spóáka wypracowaáa dodatnie przepáywy pieniĊĪne netto mimo wypáaty blisko
37 milionów záotych dywidendy. Gáównymi grupami wpáywów odpowiadających za tĊ
sytuacjĊ byáy: zysk netto (37 milionów záotych), zmiana stanu rozliczeĔ miĊdzyokresowych
i przychodów przyszáych okresów (prawie 90 milionów záotych), wpáywy z tytuáu zaciągniĊtych kredytów (50 milionów záotych) oraz emisja dáuĪnych papierów wartoĞciowych
(120 milionów záotych). Spóáka posiada równieĪ duĪą iloĞü wolnych Ğrodków pieniĊĪnych
na koniec okresu, bo aĪ blisko 466 milionów záotych.
Z drugiej strony spóáka KGHM Polska MiedĨ mimo wypáaty w formie dywidendy poáowy zysku netto i wysokich przepáywów pieniĊĪnych netto ogáosiáa w uchwale walnego
zgromadzenia i w raporcie bieĪącym potrzebĊ zaciągniĊcia dodatkowego zadáuĪenia w celu
wypáaty dywidendy (choü nie byáo pewne Ĩródáo dáugu – kredyt, emisja obligacji czy inne)
oraz podziaáu dywidendy na dwie transze. Gáównym powodem tych zabiegów byáa finalizacja zakupu spóáki Quadra FNX za blisko 10 miliardów záotych, która odbyáa siĊ w drugim kwartale bieĪącego roku. Podsumowując, naleĪy stwierdziü, Īe kaĪda ze spóáek posiadaáa inną strategiĊ finansowania wypáat dywidend, które zazwyczaj nie byáy prezentowane
interesariuszom w formie raportów bieĪących czy uchwaá zgromadzeĔ. TakĪe analiza okresowych sprawozdaĔ finansowych nie pozwala na wyciągniĊcie wniosków co do tych strategii.
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Uwagi koĔcowe
Badane spóáki charakteryzowaáy siĊ wysokim zróĪnicowaniem w zakresie osiąganych wyników finansowych, co silnie ogranicza moĪliwoĞü wyciągniĊcia wspólnych wniosków dla
caáej badanej grupy przedsiĊbiorstw. WaĪnym problemem jest zróĪnicowanie pomiĊdzy
osiągniĊtymi zyskami netto a wypracowaną w wyniku dziaáalnoĞci gospodarczej gotówką
netto. Dywidenda wypáacana jest w formie gotówkowej, choü jej wartoĞü uzaleĪniona jest
gáównie od wyników finansowych netto, na których wartoĞü wpáyw ma bardzo wiele czynników o charakterze niegotówkowym. Byü moĪe dywidenda powinna byü takĪe zaleĪna
w pewnym stopniu od wypracowanej gotówki, a nie tylko od zysku netto. Problem ten
wskazuje równieĪ na wysoką wartoĞü poznawczą rachunku przepáywów pieniĊĪnych, który
jest niedocenianym Ĩródáem informacji o kondycji finansowej przedsiĊbiorstwa. Zakres
ujawnieĔ w sprawozdaniach finansowych informacji związanych z dywidendami jest zbyt
maáy, co przy dynamicznym otoczeniu i duĪej záoĪonoĞci organizacji niekorzystnie wpáywa
na moĪliwoĞü oceny racjonalnoĞci i korzystnoĞci z prowadzonych przez spóáki strategii
finansowania, w tym finansowania dywidend. Wskazana jest wiĊksza szczegóáowoĞü danych prezentowanych w rachunku przepáywów pieniĊĪnych, waĪne byáoby wskazanie
związków przyczynowo-skutkowych pomiĊdzy poszczególnymi pozycjami, zwáaszcza przy
wyraĨnych zmianach wartoĞci.
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SOURCES OF DIVIDEND FINANCING ON THE EXAMPLE OF COMPANIES BELONGING
TO WIGDIV
Abstract: The dividend is dependent from two categories – of the net profit and the earned cash, which the
big dissonance existing between them. The net profit is accounting figures which can however materialize
in the form of the paid dividend, for what the cash is essential. Enterprises are characterized by different funding strategies of the dividend which can exert the large impact on the financial condition of these companies.
The article is presenting results of the research of dividends financing sources paid by chosen quoted companies based on financial statements and published information in the form of the current reports concerning the
decisions on the division the profit and the dividend payment.
Keywords: dividend, sources of financing, listed companies
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