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Wprowadzenie

W dniu 30 sierpnia 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza-

wie rozpoczęła działalność nowa platforma obrotu NewConnect (NC). Jest to 

rynek alternatywnego systemu obrotu, przeznaczony przede wszystkim dla spółek 

młodych, innowacyjnych, będących we wstępnej fazie rozwoju gospodarczego, ale 

potrzebujących kapitału na pokrywanie potrzeb fi nansowych swojego wzrostu, 

zaliczanych głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ze 

względu na specyfi kę ekonomiczną tej grupy przedsiębiorstw oraz cele pozyski-

wania kapitału konieczne stało się skonstruowanie właściwego miernika oceny 

efektywności ich rozwoju oraz osiąganych wyników, szczególnie po wejściu na 

giełdę. Analiza tempa wzrostu i rozwoju spółek rynku NC ma być alternatywą 

dla oceny zmiany ich wartości rynkowej, opisywanej przez odrębnie obliczany 

indeks giełdowy (NCIndex), jednakże ma również za zadanie zwrócić uwagę na 

fundamentalne wielkości ekonomiczne będące głównymi nośnikami wartości 

rynkowej spółek notowanych na rynku NC.

Nadrzędnym celem artykułu jest przedstawienie metodologii obliczania syn-

tetycznego wskaźnika ekonomicznego, który ma służyć do oceny stopnia wzrostu 

i rozwoju spółek polskiego rynku alternatywnego systemu obrotu NewConnect. 

Zaprezentowane są również wyniki wstępnej kalkulacji opisanym wskaźnikiem 

tempa rozwoju spółek tego rynku za 2007 r. Na podstawie tej analizy wykazano 

podstawowe determinanty wzrostu wartości polskich przedsiębiorstw innowacyj-
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nych będących we wstępnej fazie rozwoju. Umożliwiło to sformułowanie kilku 

uwag dotyczących doboru metodologii wyceny ich wartości.

1. Polski rynek alternatywnego systemu obrotu NewConnect

Alternatywny system (platforma) obrotu (ang. Alternative Trading System – 

ATS) jest defi niowany jako organizowany przez fi rmę inwestycyjną (np. dom ma-

klerski) lub spółkę prowadzącą rynek regulowany (giełda papierów wartościowych) 

wielostronny system obrotu dokonywanego poza rynkiem regulowanym, którego 

przedmiotem są papiery wartościowe lub (i) instrumenty rynku pieniężnego, 

zapewniający koncentrację podaży i popytu w sposób umożliwiający zawieranie 

transakcji pomiędzy uczestnikami tego rynku1. Głównym celem powoływania 

ATS jest możliwość obniżenia kosztów transakcyjnych oraz zaoferowania usług 

komplementarnych w stosunku do klasycznych rynków regulowanych.

ATS rozwinęły się przede wszystkim w USA. Funkcjonuje tam prawie 80 

platform alternatywnego obrotu. Obserwowany jest również ich dynamiczny 

rozwój w Europie. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii działa 25 platform alter-

natywnego obrotu, a działający od 1995 r. rynek giełdy londyńskiej – Alternative 

Investment Market (AIM) – jest najbardziej rozwiniętym na naszym kontynencie. 

Na koniec 2007 r. notowanych było na nim prawie 1700 spółek różnej wielkości, 

z wielu krajów i z różnych sektorów gospodarki, a wartość kapitalizacji rynkowej 

wyniosła ponad 97,5 mld GBP. Pozostałe znane europejskie ATS to Alternext, 

Entry Standard i First North.

Również w Polsce od dnia 30 sierpnia 2007 r. na Giełdzie Papierów Warto-

ściowych w Warszawie funkcjonuje rynek alternatywnego systemu obrotu New-

Connect. Działając niezależnie, ale równolegle przy rynku regulowanym, pełni 

kilka funkcji:

stanowi ofertę do pozyskania dodatkowego, nowego kapitału własnego dla a) 

dynamicznie rozwijających się i innowacyjnych spółek, szczególnie z sek-

tora MŚP, których funkcjonowanie na rynku obarczone jest podwyższo-

nym ryzykiem;

oferuje dostęp do kapitału przy istotnie mniejszych kosztach jego po-b) 

zyskania, co wynika zarówno z wartości przeciętnej kwoty emisji (śred-

1  M. Dąbrowska, M. Wargacki, Alternatywne systemy obrotu. ATS-y a rynek papierów warto-
ściowych – wyzwania przyszłości, Instytut Gospodarki, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzą-
dzania w Rzeszowie, plik pdf, s. 2, dostęp przez Internet dnia 30.04.2008.
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nia wartość emisji akcji na rynku NC wynosi dotychczas około 6 mln zł, 

w rozpiętości od 100 tys. do 20 mln zł), jak również kosztów usług dorad-

czych i audytorskich;

charakteryzuje się uproszczonymi zasadami dopuszczenia akcji do obrotu c) 

giełdowego, a przede wszystkim szybszą procedurą wejścia i mniejszymi 

wymaganiami informacyjnymi po debiucie;

mogą z niego korzystać podmioty będące w początkowej fazie rozwoju d) 

swojej działalności gospodarczej (tzw. spółki start up).

Przed uruchomieniem NC Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

(PARP) przygotowała listę podmiotów potencjalnie zainteresowanych nowym 

system obrotu, która liczyła 1160 przedsiębiorstw2. W pierwszym dniu notowań 

na rynku NC zadebiutowało 5 spółek. Na koniec maja 2008 r., czyli po trzech 

kwartałach funkcjonowania NewConnect, notowanych było na nim już 51 spółek, 

co daje średnio około 6 debiutów miesięcznie. W ciągu tych kilku pierwszych 

miesięcy funkcjonowania rynku NC zdominowały go przedsiębiorstwa, które 

można pogrupować w pięć podstawowych sektorów, takich jak: (1) informatyka, 

media i nowe technologie, (2) usługi fi nansowe, (3) usługi deweloperskie, (4) 

produkcja i handel oraz (5) inne usługi.

Spółki, które wprowadziły lub mają zamiar wprowadzić swoje akcje do obrotu 

na rynku NC, podają różne przesłanki swoich decyzji. Można z tych informacji 

wyodrębnić następujące główne motywy wprowadzania przedsiębiorstw do obrotu 

na NewConnect3:

Łatwiejsze, szybsze, mniej kosztowne i czasochłonne pozyskanie kapitału 1. 

na rozwój, realizację konkretnych planów inwestycyjnych. Jest to prze-

słanka szczególnie istotna dla grupy MŚP, gdyż fi rmy te są we wstępnej 

(wczesnej) fazie swojego wzrostu oraz rozwoju i mają nierzadko utrud-

niony dostęp do innych źródeł fi nansowania.

Chęć poznania rynkowej wartości spółki i spieniężenie udziałów w spółce 2. 

przez dotychczasowych właścicieli.

Osiągnięcie efektu informacyjnego i promocyjno-marketingowego. Spółka 3. 

staje się bardziej przejrzysta, a tym samym postrzegana jako bardziej godna 

2  A. Sierpińska, M. Sierpińska, NewConnect jako źródło pozyskania kapitału dla małych podmio-
tów gospodarczych, w: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, red. E. Weiss, M. Godlewska, 
Vizja Press & IT, Warszawa 2007, s. 93.

3  A. Koper, Jakimi motywami kierują się spółki wybierające NewConnect i jakie korzyści odnoszą, 
„Parkiet”, 21.02.2008, s. A.04-A.05.
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zaufania, spodziewa się wzrostu liczby zleceń (ofert), a w konsekwencji 

wielkości i wartości sprzedaży, zwiększa swoją rozpoznawalność w branży, 

nawiązuje współpracę z liczącymi się partnerami biznesowymi.

Chęć wyprzedzenia konkurencji i pojawienie się na rynku publicznym 4. 

jako spółka jedna z pierwszych z danej, nierzadko specyfi cznej branży, jak 

np. usługi fi nansowe, doradcze, marketingowe, obrotu nieruchomościami. 

Może to przybliżyć zakres, skalę i problematykę danej działalności szer-

szemu gronu inwestorów.

Początkowy etap w dotarciu do rynku regulowanego poprzez poznanie 5. 

procesu wprowadzania akcji do obrotu publicznego i giełdowego (ponad 

80% spółek już notowanych na rynku NC twierdzi, że zamierza przenieść 

się na rynek regulowany).

Zbyt krótki okres działania, aby można było myśleć o debiucie na rynku 6. 

regulowanym. Są to spółki o niewielkiej wartości, które nie mogą również 

przedstawić wieloletnich sprawozdań fi nansowych, pozwalających spełnić 

wymogi informacyjne przy wejściu na rynek regulowany.

W tabeli 1 podano liczbę wskazań wybranych motywów wprowadzenia spółek 

do obrotu na rynku NC.

Tabela 1. Główne motywy wprowadzenia spółek na rynek NC

Motyw Liczba wskazań

Podwyższenie kapitału
Wycena spółki przez rynek
Zwieszenie przejrzystości działania
Silny efekt marketingowy
Inne

15
6

10
11
8

Uwaga: spółki mogły wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: wyniki ankiety opracowanej i przeprowadzonej przez „Parkiet”; 
www.parkiet.com, dostęp 21.02.2008 r.

2.  Metodologia obliczania wskaźnika wzrostu i rozwoju spółek rynku 

NewConnect

Chcąc badać i oceniać rozwój, sprawność i efektywność wzrostu spółek noto-

wanych na rynku NC, tuż przed jego uruchomieniem przygotowano na potrzeby 

inwestorów i analityków giełdowych specjalnie opracowany syntetyczny wskaźnik 
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fi nansowy NCGI (ang. NewConnect Growth Indicator)4. Zadaniem tego miernika 

jest przede wszystkim pomiar tempa oraz determinant wzrostu młodych, innowa-

cyjnych spółek kapitałowych, funkcjonujących głównie w sektorze MŚP. Po jego 

wstępnym przetestowaniu na próbie podobnych spółek rynku regulowanego oka-

zało się, iż zmiana jego wielkości, wynikająca głównie ze zmiany fundamentalnych 

wyników ich działalności gospodarczej, jest pozytywnie skorelowana (w stopniu 

równym 0,805) ze zmianami rynkowej wartości spółek (indeksu giełdowego), 

a współczynnik determinacji R2 wynosi ok. 0,7. W konsekwencji ustalono, iż 

celem cyklicznego obliczania wskaźnika NCGI ma być:

pomiar rozwoju spółek rynku NewConnect, –

ukazanie korelacji zmiany wskaźnika wzrostu i rozwoju spółek ze zmia- –

nami ich wartości, mierzonej indeksem giełdowym NCIndex,

ułatwienie pomiaru determinant wzrostu wartości spółek ze względu na  –

etap ich rozwoju,

odzwierciedlenie dynamiki rozwoju spółek opartej na fundamentalnych  –

wielkościach ekonomicznych, pokazujących bazę materialną oraz potencjał 

rozwojowy przedsiębiorstw i wyniki wykorzystania tego potencjału na ich 

aktualnym oraz nowym rynku produktów i usług.

Większość spółek notowanych na rynku NC stanowią fi rmy nowych tech-

nologii oraz spółki będące w początkowym etapie swojego rozwoju, nierzadko 

również przedsiębiorstwa w fazie uruchomienia działalności. Biorąc to pod uwa-

gę, fundamentalne wielkości uwzględnione we wskaźniku NCGI oparte są na 

bezwzględnych wielkościach fi nansowych. Miary relatywne mogłyby nie spełnić 

oczekiwać analitycznych, chociażby ze względu na trudności porównawcze między 

fi rmami i fazami ich rozwoju.

Wskaźnik NCGI stanowi średnie ważone tempo wzrostu czterech wielkości 

fi nansowych, które, jak się wydaje, stanowią kluczowe determinanty rozwoju 

i wartości przedsiębiorstw. Są nimi: przychody ze sprzedaży, zysk ze sprzedaży, 

zysk z działalności operacyjnej zwiększony o amortyzację (EBITDA) i kapitał 

własny.

Podane w tabeli 2 wagi określają ważność (cenność) danego parametru w oce-

nie wzrostu i rozwoju spółek rynku NC.

4  Na zlecenie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wskaźnik NCGI zo-
stał opracowany w okresie lipiec-sierpień 2007 r. przez zespół w składzie: M. Sierpińska, 
A. Ruciński i P. Szczepankowski.
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Tabela 2. Wagi parametrów cząstkowych wskaźnika NCGI

Parametr fi nansowy Waga

–  przychody ze sprzedaży (P)
–  zysk ze sprzedaży (Z)
–  zysk z działalności operacyjnej zwiększony o amortyzację (EBITDA)
–  kapitał własny (KW)

0,45
0,15
0,25
0,15

Źródło: M. Sierpińska, A. Ruciński, P. Szczepankowski, 
Wskaźnik koniunktury spółek rynku NewConnect, 

Raport dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, grudzień 2007, s. 7.

W kalkulacji wskaźnika NCGI przedmiotem obliczeń jest tempo zmiany 

w czasie podanych w tabeli 2 cząstkowych parametrów, co zostało odpowiednio 

oznaczone w formule miernika przez ΔP, ΔZ, ΔEBITDA i ΔKW. W konsekwencji 

wskaźnik NCGI jest wyznaczany w sposób przedstawiony w tabeli 3.

Tabela 3. Postać wskaźnika NCGI

Wskaźniki cząstkowe Wagi

ΔP Przyrost przychodów netto ze sprzedaży 0,45

ΔZ Przyrost zysku ze sprzedaży 0,15

ΔEBITDA Przyrost EBITDA 0,25

ΔKW Przyrost kapitałów własnych 0,15

NCGI = 0,45 • ΔP + 0,15 • ΔZ + 0,25 • ΔEBITDA + 0,15 • ΔKW + 100

Źródło: jak do tabeli 2.

Wskaźnik NCGI oznacza zatem, iż w badanym okresie efektywność przed-

siębiorstw, determinowana i oceniana zmianami w przychodach ze sprzedaży, 

zyskach (ze sprzedaży i EBITDA) oraz kapitale własnym, zmieniła się od początku 

notowań spółek na rynku NC o obliczoną dynamikę. Zmiany wskaźnika wzrostu 

NCGI są w konsekwencji zależne od:

fazy i stopnia rozwoju spółek, mierzonego przyjętymi parametrami, –

wielkości spółki wchodzącej (małe spółki mają wyższy potencjał rozwo- –

jowy niż spółki istniejące na rynku kilka lat),

specyfi ki branży (rozwój spółek branż tradycyjnych będzie wolniejszy niż  –

spółek z branż nowoczesnych),
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l – iczby spółek wchodzących na rynek NC i wycofywanych z obrotu.

Arbitralnie za bazowy poziom wskaźnika wzrostu NCGI, początkowy na 

dzień uruchomienia rynku NC, przyjęto wielkość równą 100. Założono kalkulację 

wskaźnika NCGI dwa razy do roku, w odstępach półrocznych, co ma umożliwić 

analizę zmian poszczególnych jego cząstkowych parametrów fi nansowych kształ-

tujących się pod wpływem sezonowości funkcjonowania spółek i osiąganych przez 

nie wyników w działalności gospodarczej.

Podstawą obliczenia wskaźnika wzrostu są wybrane dane fi nansowe dostar-

czane przez spółki notowane na rynku NC za każde pierwsze półrocze oraz pełne 

roczne sprawozdanie fi nansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz 

rachunek przepływów pieniężnych. Zgodnie z Regulaminem Giełdy pierwsze 

roczne sprawozdanie przygotowane na koniec 2007 r. spółki składają sukcesywnie 

aż do końca czerwca 2008 r. Pierwszy całościowy wymiar wskaźnika NCGI zo-

stanie w konsekwencji obliczony dopiero do połowy lipca 2008 r., po otrzymaniu 

danych fi nansowych ze wszystkich spółek, które były notowane na rynku NC 

w 2007 r. Niestety, aktualnie obowiązujące wymogi informacyjne nie obligu-

ją spółek do przedstawienia do wiadomości publicznej sprawozdań (raportów) 

prezentujących dane fi nansowe za okres inny niż rok. Uwzględniając ten fakt, 

pierwszy raz obliczony wskaźnik NCGI wykaże de facto średnie ważone tempo 

wzrostu spółek rynku NC w ciągu całego 2007 r. Tempo zmian wielkości cząst-

kowych wskaźnika NCGI zostanie ustalone poprzez porównanie danych z 2007 

r. z ich odpowiednikami za rok wcześniejszy. Siłą rzeczy w tej pierwszej analizie 

zostaną pominięte wyniki fi nansowe spółek, które uruchomiły swoją działalność 

gospodarczą dopiero w 2007 r. Jest to efekt braku danych porównawczych spół-

ek fazy start up. Uwzględnienie ich niepełnych wyników fi nansowych mogłoby 

spowodować zakłócenia poziomu wielkości obliczanego miernika5.

Uszczegółowiając, obliczanie wskaźnika NCGI, poza pierwszym okresem 

jego kalkulacji, odbywać się będzie według następującej metodologii.

Po koniecznej i planowanej w II połowie 2008 r. zmianie Regulaminu 1. 

Giełdy i zasad opracowania sprawozdań fi nansowych przez spółki rynku 

NC kolejne wskaźniki będą obliczane w oparciu o dane półroczne, w na-

stępujący sposób:

5  Mimo to zakłada się dodatkowe obliczenie wielkości NCGI z włączeniem danych fi nanso-
wych spółek typu start up, tych, które uruchomiły swoją działalność w 2007 r. Umożliwi to 
w konsekwencji porównanie wielkości NCGI bez fi rm start up z NCGI obliczonym łącznie 
ze spółkami tego typu oraz pozwoli oszacować wielkość błędu szacunku miernika oraz 
wpływu spółek start up na efektywność całego rynku NC.
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Na dzień 30.06 każdego roku zostanie obliczone półroczne tempo a) 

zmiany poszczególnych wybranych wielkości cząstkowych i całego 

wskaźnika NCGI, ustalone z porównania danych z I połowy roku bie-

żącego z danymi z II połowy roku poprzedniego.

Na dzień 31.12 każdego roku zostanie obliczone półroczne tempo b) 

zmiany poszczególnych wybranych wielkości cząstkowych i całego 

wskaźnika NCGI poprzez porównanie danych z II połowy danego 

roku z danymi z I połowy tego samego roku. Niezbędne dane dla II 

połowy każdego roku zostaną obliczone jako różnica odpowiedniej da-

nej rocznej i tej samej danej z I połowy każdego roku.

2.  Tempa zmian poszczególnych cząstkowych wielkości fi nansowych (W) na 

potrzeby wskaźnika NCGI są liczone według ogólnej formuły:

∆W = [Wt – Wt-1 / |Wt-1|] · 100

gdzie: 

W
t
  – wielkość fi nansowa w danym okresie; 

W
t-1

 – wielkość fi nansowa w porównywalnym poprzednim okresie.

3.  W sytuacji wychodzenia spółek z rynku, np. w wyniku upadłości, wycofania 

z giełdy po zmianie właściciela, przejścia na rynek regulowany itp., baza 

odniesienia zostanie skorygowana, co oznacza, że dane z tej spółki będą 

usunięte z podstawy porównań.

4.  W sytuacji wprowadzania nowych spółek na rynek NC ich wielkości fi nan-

sowe zostaną dodane do obliczanego wskaźnika NCGI, a baza odniesienia 

zostanie skorygowana o dane bazowe (wejściowe) spółki wchodzącej z po-

przedniego porównawczego okresu. Innymi słowy, dane fi nansowe spółki 

wchodzącej na rynek NC w danym półroczu powiększą bazę kalkulacyjną 

w tym samym półroczu.

5.  W przypadku spółek typu start up niezbędne dane cząstkowe potrzebne do 

obliczenia tempa ich zmiany oraz wskaźnika NCGI zostaną zaczerpnięte 

ze wstępnej informacji fi nansowej przedstawionej przez te spółki w doku-

mentach informacyjnych oraz z ostatnio przedstawionego raportu. Jeśli te 

wstępne dane prezentują wyniki fi nansowe za czas krótszy niż wymagane pół 

roku, będące podstawą do obliczeń dynamiki zmian wielkości cząstkowych 

NCGI, wówczas także dane rzeczywiste z kolejnego półrocza zostaną zre-
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dukowane odpowiednio do krótszego okresu. W tym przypadku dynamika 

zmian cząstkowych parametrów NCGI obliczana będzie na podstawie zmi-

nimalizowanych danych. Natomiast obliczając wskaźnik NCGI za kolejny 

okres półroczny uwzględnione zostaną już dane za pełne pół roku i będą one 

odniesione do całkowitych danych z poprzedniego okresu półrocznego.

6.  W warunkach znacznego wpływu danych fi nansowych jednej spółki na 

wynik obliczanego wskaźnika NCGI, wprowadzono następujące ograni-

czenia uwzględniane w kalkulacji:

Jeśli w obliczeniu wskaźnika NCGI za dany okres, wartość przycho-a) 

dów ze sprzedaży jakiejkolwiek spółki przekroczy 30% udział w łącznej 

wartości przychodów ze sprzedaży wszystkich spółek rynku NC, do 

dalszych obliczeń tempa zmiany przychodów oraz do ustalenia NCGI 

brany będzie pod uwagę jedynie maksymalnie 30% udział sprzedaży 

tej spółki w przychodach ogółem ze sprzedaży spółek całego rynku 

NC. Wybór ograniczenia wpływu zmiennej cząstkowej na wskaźnik 

NCGI do przychodów ze sprzedaży wynika z faktu, iż parametr ten ma 

w algorytmie kalkulacji miernika syntetycznego najwyższą wagę, oraz 

z tego powodu, że przychody ze sprzedaży powszechnie traktowane są 

jako wielkość prezentująca skalę działania spółki oraz tempo jej wzro-

stu. Ponadto należy zaznaczyć, iż wprowadzenie podobnych w kon-

strukcji ograniczeń dla pozostałych wielkości cząstkowych wskaźnika 

NCGI mogłoby spowodować znaczne skomplikowanie rachunku. Pro-

ponowane jednoparametrowe ograniczenie zostało świadomie zastoso-

wane w celu upraszczania metodologii obliczeń.

Jeśli przychody ze sprzedaży jednej spółki przekroczą udział 30% war-b) 

tości przychodów ze sprzedaży wszystkich spółek rynku NC, sprawdza 

się jej przychody ze sprzedaży do udziału 30%. Następnie określony 

zostanie współczynnik redukcji z wzoru:

(P>30% – P=30%) / P>30%

gdzie: 

P
>30%

 –  wartość przychodów ze sprzedaży danej spółki, których udział w przy-

chodach ze sprzedaży spółek całego rynku NC przekroczył 30%; 

P
=30%

 –  wartość przychodów ze sprzedaży danej spółki po przeliczeniu, 

stanowiąca dokładnie 30% przychodów ze sprzedaży wszystkich 

spółek rynku NC.
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Wyznaczonym współczynnikiem redukcji obniża się wartości pozosta-c) 

łych cząstkowych wielkości fi nansowych danej spółki uwzględnianych 

we wskaźniku NCGI, czyli zysku ze sprzedaży, zysku EBITDA i kapi-

tału własnego, według przykładowego zapisu:

zysk ze sprzedaży  (1 – współczynnik redukcji).

Tym samym współczynnikiem redukcji przelicza się cząstkowe wielko-d) 

ści fi nansowe dla danej spółki z poprzedniego okresu porównawczego.

Następnie sumuje się nowe wartości poszczególnych parametrów za-e) 

równo w badanym okresie, jak i poprzednim, i na tej podstawie wyzna-

cza się tempo ich zmian, a potem wskaźnik NCGI dla analizowanego 

okresu.

7.  Obliczenie wielkości przyrostu wskaźnika NCGI dla danego okresu, na 

podstawie tempa zmian jego wielkości cząstkowych oraz obliczenie warto-

ści końcowej NCGI na bazie jego przyrostów w poszczególnych okresach 

wymaga zastosowania zasady ciągu geometrycznego, co jako przykładowy 

wzorzec przestawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Przykładowy wzorzec prezentacji wskaźnika NCGI

Pozycje Waga Okres 1 Okres 2 Okres 3 Okres 4

TEMPO ZMIANY

Przychody ze sprzedaży 10% -3% 5% 6%

Zysk ze sprzedaży 12% -1% 3% 7%

EBITDA 14% 1% 8% 10%

Kapitał własny 8% -2% 10% 12%

ZAGREGOWANE (WAŻONE) TEMPO ZMIANY

(CZYNNIK WPŁYWU NA NCGI)

Przychody ze sprzedaży 0,45 4,50% -1,35% 2,25% 2,70%

Zysk ze sprzedaży 0,15 1,80% -0,15% 0,45% 1,05%

EBITDA 0,25 3,50% 0,25% 2,00% 2,50%

Kapitał własny 0,15 1,2% -0,30% 1,50% 1,80%

WSKAŹNIK NCGI

Przyrost NCGI 11% -1,55% 6,20% 8,05%

Wskaźnik NCGI 100,00 111,00 109,28 116,06 125,40

Źródło: opracowanie własne.
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Ostatnie dwie pozycje z tabeli 4 zostały obliczone w następujący sposób:

przyrost NCGI jako suma zagregowanych (ważonych) wielkości tempa  –

zmian poszczególnych parametrów cząstkowych syntetycznego miernika 

wzrostu,

wskaźnik NCGI w danym okresie jako iloczyn wskaźnika NCGI z poprzed- –

niego okresu i wyrażenia 1 + procentowy przyrost NCGI w danym okresie.

3. Wskaźnik NCGI dla spółek alternatywnego systemu obrotu za 2007 r.

Stosując przedstawioną metodologię kalkulacji wskaźnika NCGI, obliczono 

jego wielkość za 2007 r. dla wybranej grupy spółek, które w tym czasie debiuto-

wały na rynku NC. Do końca grudnia 2007 r. na NewConnect notowane były 

24 przedsiębiorstwa, w tym 4 spółki fazy start up. Zatem, zgodnie z podaną 

wcześniej metodologią, tylko 20 przedsiębiorstw stanowi całkowitą bazę kalku-

lacyjną miernika NCGI dla pierwszego okresu funkcjonowania alternatywnej 

platformy obrotu. Jednakże w czasie opracowywania tego artykułu, tj. do końca 

maja 2008 r., jedynie dziewięć spośród tych spółek przedstawiło do publicznej 

wiadomości swoje roczne sprawozdanie fi nansowe, co stanowi powyżej 1/3 łącznej 

populacji badawczej. Są nimi następujące podmioty: Adv.pl, Auxilium, Blupreipo, 

MWTrade, Nieruchomości Północ, S4E, SSI, Viaguara i Wrocławski Dom Ma-

klerski. Spółka Blupreipo jest fi rmą typu start up, a więc jej wyniki fi nansowe nie 

będą brane pod uwagę w kalkulacji miernika NCGI. Tak więc 8 spółek stanowi na 

potrzeby tego opracowania próbę badawczą dla wskaźnika NCGI. Reprezentują 

one różne branże, zarówno nowych technologii, jak i usług fi nansowych. Analiza 

struktury próby badawczej wskazuje, iż wielkość obliczonego wskaźnika NCGI 

będzie w dwóch trzecich uzależniona od wyników fi nansowych spółek sektora 

usługowego, a w jednej trzeciej od wyników fi rm nowych technologii. Ostateczny 

wymiar wskaźnika NCGI i jego agregatów podany jest w tabeli 5.

Ze wstępnej analizy danych zawartych w tabeli 5 wynika, iż:

Wskaźnik NCGI wynosi 314,00, czyli jest o 214% wyższy w stosunku do 1. 

stanu początkowego równego 100.

Zdecydowana większość spółek debiutujących i notowanych na rynku NC 2. 

w 2007 r. osiągnęła zyski ze swojej działalności gospodarczej, zarówno ze 

sprzedaży, jak i EBITDA. Jedynie jedna z badanych fi rm zamknęła stra-

tami 2007 r. Był to rezultat lepszy niż w 2006 r., kiedy trzy spośród bada-

nych spółek zakończyły rok stratami ze sprzedaży i operacyjnymi.
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Tabela 5. Wskaźnik NCGI za 2007 r.
(na podstawie danych z 8 spółek, które podały swoje wyniki fi nansowe do końca maja 2008 r.)

Pozycje Waga 2007 

TEMPO ZMIANY

Przychody ze sprzedaży 45%

Zysk ze sprzedaży 68%

EBITDA 283%

Kapitał własny 756%

CZYNNIK WPŁYWU NA NCGI

Przychody ze sprzedaży 0,45 20%

Zysk ze sprzedaży 0,15 10%

EBITDA 0,25 71%

Kapitał własny 0,15 113%

WSKAŹNIK NCGI

Przyrost NCGI 214%

Wskaźnik NCGI 100,00 314,00

Źródło: opracowanie własne.

Największą dynamikę zmiany zaobserwowano w przypadku kapitału wła-3. 

snego, głównie z powodu znacznego dekapitalizowania się spółek poprzez 

wejście na rynek NC. Wynosiła ona 756% i w konsekwencji ważyła w po-

nad połowie na ostateczną wielkość wskaźnika NCGI. Prawdopodobnie 

sytuacja taka z podobną siłą nie powtórzy się w kolejnych okresach obli-

czania miernika NCGI, ze względu na wyrównanie się liczby spółek, które 

wcześniej debiutowały na rynku NC z nowo wchodzącymi i dokapitalizo-

wującymi się przez nowe emisje.

Spółki rynku NC cechują się również wysokimi dynamikami zysku ze 4. 

sprzedaży oraz EBITDA, które wynosiły odpowiednio 68% i 283%. Miały 

zatem znaczny wpływ na wielkość obliczonego wskaźnika NCGI. Szcze-

gólnie silnie jest to widoczne dla wielkości EBITDA. Wpływ na ten fakt 

miała przede wszystkim amortyzacja naliczana od przeprowadzonych na-

kładów kapitałowych, poniesionych zarówno na rzeczowe aktywa trwałe, 
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jak i na rozwój aktywów niematerialnych oraz prawnych. Wysoki udział 

zysków w wielkości wskaźnika NCGI wynika również ze znacznej po-

prawy rentowności spółek rynku NC w 2007 r. w stosunku do roku wcze-

śniejszego, co może wskazywać na większą efektywność działania fi rm po 

wejściu na giełdę (np. pozyskanie nowych, intratnych kontraktów, utrzy-

manie pozycji w konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, wprowadzenie 

programów oszczędnościowych itp.).

Dynamika przychodów ze sprzedaży, świadcząca o tempie wzrostu spółek 5. 

nowej platformy obrotu, wyniosła w 2007 r. 45%, co w konsekwencji w 1/5 

wpłynęło na ostateczny wymiar miernika NCGI. Jest to sytuacja pozy-

tywna i oczekiwana przez rynek, bowiem podkreśla charakter spółek no-

towanych w alternatywnej platformie obrotu, czyli fi rm młodych, dyna-

micznie rozwijających się w swoich segmentach działalności gospodarczej. 

Przy tej wielkości tempa zmiany przychodów ze sprzedaży w okresie nie-

wiele ponad dwóch lat spółki te mogą uzyskać podwojenie swojej skali 

działania i osiąganych z niej wyników fi nansowych.

Podsumowując, wielkość wskaźnika NCGI bardziej optymistycznie prezen-

tuje jakość ekonomiczno-fi nansową spółek rynku NC niż zaobserwowana w tym 

samym okresie zmiana indeksu giełdowego obliczanego dla tego rynku, który 

zwiększył się o 44,17%. Wskazuje to, że fundamenty fi rm notowanych na rynku 

NC są silne i solidne, co prawdopodobnie wpłynie na przyszły znaczny wzrost ich 

wartości rynkowej, oczywiście pod warunkiem, że inwestorzy będą poprawnie od-

czytywać i interpretować czynniki determinujące wartość tych przedsiębiorstw.

4.  Problematyka wyceny i analizy determinant wartości spółek rynku 

NewConnect

Obliczanie wskaźnika NCGI oraz przeprowadzana na jego podstawie ocena 

osiąganego tempa wzrostu i rozwoju spółek giełdowego rynku alternatywnego 

pozwala również wyodrębnić główne determinanty wartości fi rm młodych, inno-

wacyjnych, nastawionych na dynamiczny rozwój i działających głównie w sektorze 

MŚP. Z jednej strony to właśnie fi rmy z tej grupy w większym stopniu niż duże 

korporacje przyczyniają się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i redukcji 

dysproporcji rozwoju między sektorami. Są przeciętnie bardziej wydajne i inno-

wacyjne, tworzą więcej miejsc pracy oraz w większym stopniu wspierają rozwój 

konkurencji i przedsiębiorczości niż duże fi rmy. Podstawowe determinanty ich 
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wartości tkwią głównie w aktywach niematerialnych i prawnych, zasobach inte-

lektualnych i ludzkich, kapitale rynku i klientów itp. Aktywa te mają bezpośredni 

wpływ na wzrost wartości mierzony przede wszystkim tempem wzrostu przycho-

dów ze sprzedaży i zysków, a więc cząstkowych zmiennych zarówno wskaźnika 

NCGI, jak i podstawowych modeli wyceny dochodowej.

Z drugiej strony przedsiębiorstwa notowane na rynku NC wcześniej, tuż 

przed wejściem do obrotu na giełdzie, napotykały większe bariery w dostępie do 

kapitału niż duże fi rmy, notowane później na podstawowym rynku regulowa-

nym. Instytucje fi nansowe, szczególnie banki, były mniej skłonne do udzielania 

im kredytu ze względu na większą niż w przypadku dużych i doświadczonych 

przedsiębiorstw asymetrię informacji. Pozyskanie przez te spółki kapitału z rynku 

giełdowego powoduje w konsekwencji zmiany w fi nansowych determinantach ich 

wartości powiązanych ze strukturą i kosztem kapitału, w tym zmianę stopnia ich 

ryzyka fi nansowego.

Jeśli uwzględnimy powyższe fakty, wydaje się, iż najodpowiedniejszymi tech-

nikami analizy czynników oddziałujących na zmianę wartości spółek innowacyj-

nych i rozwijających się, notowanych na rynku NC lub wprowadzających swoje 

walory do obrotu giełdowego, oraz metodami wyceny ich wartości fundamentalnej 

staną się metoda porównań rynkowych i dochodowa.

W przypadku metod porównawczych, które mogłyby być zastosowane do 

wyceny i analizy wartości spółek rynku NC, należy zwrócić uwagę na następujące 

potencjalne problemy mogące wystąpić w procesie szacowania ich wartości:

Wąska baza porównawcza spółek i zróżnicowane kryteria porównywalno-1. 

ści – jak dotąd, na krajowym rynku giełdowym alternatywnego systemu 

obrotu nie są w pełni reprezentowane wszystkie branże, w których mogą 

funkcjonować spółki małe, młode i innowacyjne. Owszem, podział sekto-

rowy prowadzony przez giełdę podaje na przykład sektor usług fi nanso-

wych, ale zalicza do niego zarówno fi rmy zajmujące się usługami dorad-

czymi, audytu fi nansowego, jak i biura maklerskie. Już w tym przypadku 

widać odmienności związane zarówno z niematerialnymi, jak i material-

nymi nośnikami wartości, takimi jak: grupy i charakter klientów, forma 

sprzedaży i sezonowość świadczonych usług, skala i zakres działania itd. 

Wielość tych czynników może powodować trudności w obliczaniu war-

tości porównawczej i tworzy bariery w jej bezpośrednim wykorzystaniu. 

Z kolei ewentualna baza spółek porównywalnych z krajowego rynku regu-

lowanego także wydaje się nie do końca właściwa, przede wszystkim z po-

wodu innego etapu rozwoju i wielkości notowanych na nim fi rm.



439
PROBLEMATYKA OCENY WZROSTU, ROZWOJU I WARTOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWEGO RYNKU...

PIOTR SZCZEPANKOWSKI

Baza porównawcza spółek z rynków zagranicznych – zagraniczne rynki 2. 

alternatywne są w różnych fazach, na różnych etapach i kierunkach roz-

woju. Ponadto historia rozwoju rynków najdłużej funkcjonujących wska-

zuje na fakt, iż występuje na nich wysoka fl uktuacja notowanych podmio-

tów. Przykładowo na brytyjskim AIM roczna liczba debiutów pokrywa 

się z liczbą spółek wycofanych z różnych powodów z obrotu giełdowego. 

Powoduje to wysoką zmienność bazy porównawczej, co uniemożliwia cy-

kliczność prowadzenia wyceny porównawczej.

Rodzaj porównawczej kategorii bazowej – wydaje się, iż najmniej odpo-3. 

wiednim mnożnikiem rynku kapitałowego, który mógłby być wykorzy-

stany w wycenie porównawczej, jest w tym przypadku wskaźnik ceny do 

zysku (P/E), przede wszystkim ze względu na wysoką zmienność zysków 

netto osiąganą przez fi rmy w różnych fazach rozwoju, raczej inwestują-

cych niż konsumujących wyniki z wcześniej przeprowadzanych strategii 

wzrostu i rozwoju. Bardziej poprawny byłby mnożnik cenowo-sprzeda-

żowy (P/S), gdyż wskazywałby na bezpośredni związek miedzy wartością 

spółki a jej fazą wzrostu i rozwoju.

Z podanych tu punktów wynika, iż przydatność porównawczych metod wy-

ceny jest ograniczana przede wszystkim z powodu charakteru samych spółek 

podlegających tej wycenie, będących na różnych etapach rozwoju. Na rynku 

alternatywnym dominują fi rmy w fazie wczesnego rozwoju, o nie do końca rozpo-

znanej perspektywie i potencjale wzrostu. Na potrzeby wyceny warto byłoby zatem 

ustalać odpowiednio dobrane mnożniki rynkowe na podstawie fundamentalnych 

wyników osiąganych przez poszczególne spółki rynku NC, a nie bazować na 

wskaźnikach cenowych ukształtowanych bezpośrednio przez rynek. W ten sposób 

uniknie się wpływu na wartość bieżącą m.in. problemu płynności akcji spółek 

rynku NC, ich niskiego free fl oat, dużej wrażliwości na spekulację, a zwróci się 

uwagę na ocenę specyfi cznych i indywidualnych determinant wartości każdego 

przedsiębiorstwa, takich jak: ryzyko, tempo wzrostu, jakość zysków itd.

W takiej sytuacji wydaje się, że metody dochodowe są tymi najwłaściwszymi 

w ocenie wartości spółek wchodzących na rynek NC lub już na nim notowanych. 

W celu uniknięcia istotnych błędów merytorycznych w ich przygotowaniu, nale-

żałoby przede wszystkim:

Opracowywać szczegółową, kilkuletnią prognozę strumienia zysków lub 1. 

wolnych przepływów pieniężnych, zwracając baczną uwagę na: wartość 

przychodów ze sprzedaży, strukturę i wartość kosztów, szczególnie amor-
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tyzacji, której wielkość cechować się będzie wysoką zmiennością w czasie 

(na skutek znacznych inwestycji będzie ona wysoka w pierwszych okre-

sach rozwoju, zdecydowania mniejsza w okresach rezydualnych), dodat-

kowe nakłady na aktywa trwałe oraz stale rosnące potrzeby w kapitale ob-

rotowym netto. Należy też pamiętać, iż w przypadku małych i średnich 

przedsiębiorstw część nakładów inwestycyjnych może być ukryta w kosz-

tach operacyjnych ich bieżącego funkcjonowania. Poza tym znaczna część 

nakładów kapitałowych w tego typu fi rmach ponoszona jest na aktywa 

intelektualne (np. na kapitał ludzki), które nie podlegają amortyzacji i nie 

powiększają przepływów gotówki. Sugerowana jest zatem prognoza sce-

nariuszowa, przy okazji wykazująca wrażliwość wartości spółki na zmiany 

wielkości jej fundamentalnych wyników fi nansowych. Prognoza powinna 

również wskazać na działania sprzyjające podnoszeniu lub utrzymywaniu 

rentowności.

Dokładnie zbadać składniki kosztu kapitału (stopy dyskontowej), uwzględ-2. 

niając w stopie oczekiwanego zwrotu podwyższone ryzyko, szczególnie 

operacyjne. Dyskonto musi także być uzależnione od skali i zakresu dzia-

łania fi rmy, kompetencji jej zarządu oraz od płynności walorów spółki na 

rynku giełdowym.

Poprawnie ustalić strukturę i wartość angażowanego kapitału. Determi-3. 

nanta ta ma wpływ na wartość prognozowanych przepływów pieniężnych 

oraz na wielkość stopy kosztu kapitału. Jak już wspomniano, ze względu 

na specyfi kę podmiotów notowanych na rynku alternatywnym większość 

z nich pozyskane i wypracowane w toku działalności kapitały w mniej-

szym stopniu przeznacza na aktywa trwałe i operacyjny kapitał obrotowy 

netto, a głównie na rozwój i szkolenie czynnika ludzkiego, doskonalenie 

kapitału klientów, badania i rozwój oraz inne aktywa o charakterze niema-

terialnym, co nie zawsze jest odnotowane w bilansowej strukturze zaso-

bów kapitałowo-majątkowych. Należy ustalić odrębnie strukturę inwesto-

wanych kapitałów, obok zestawienia księgowego ich wartości.

Zakończenie

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na fakt, iż przedstawiony wskaźnik 

NCGI jest prosty konstrukcyjnie, dopasowany do ograniczonych wymogów in-

formacyjnych dla spółek rynku alternatywnego systemu obrotu, a przebieg jego 

kształtowania w dłuższym czasie powinien cechować się właściwym dopasowa-

niem w stosunku do indeksu giełdowego. Ponadto należy zauważyć, iż:



441
PROBLEMATYKA OCENY WZROSTU, ROZWOJU I WARTOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWEGO RYNKU...

PIOTR SZCZEPANKOWSKI

obserwacja trendów, dających się wyodrębnić w wahaniach wartości wskaź-a) 

nika, pozwoli na wskazanie najważniejszych wielkości fundamentalnych 

wpływających na zmiany notowań akcji badanych spółek, czyli daje moż-

liwości wyodrębnienia głównych determinant wartości spółek notowanych 

na giełdzie;

na jego podstawie można oceniać zależności między zmianami tempa wzro-b) 

stu gospodarczego przedsiębiorstw i dynamiką zmian sytuacji na rynku ka-

pitałowym; zależność ta może mieć pewne znaczenie prognostyczne dla 

inwestorów giełdowych, ograniczone jednak do dość krótkiego czasu;

zmienne wskaźnika NCGI i trend ich kształtowania ułatwi analitykom fi -c) 

nansowym dobór właściwych metod wyceny wartości spółek notowanych 

na rynku alternatywnego systemu obrotu.

Dodatkową zaletą przedstawionego podejścia jest możliwość ewentualnej mo-

dyfi kacji zbioru zmiennych składowych (wskaźników cząstkowych) i przypisanych 

im wag, adekwatnie do zmian koniunktury gospodarczej spółek notowanych na 

rynku NC, ich charakteru, wielkości i ilości oraz pojawiania się i zanikania spe-

cyfi cznych czynników wpływających na koniunkturę na rynku giełdowym.

GROWTH, DEVELOPMENT AND VALUE ANALYSIS ISSUE OF COMPANIES 

QUOTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE ALTERNATIVE TRADING 

SYSTEM NEWCONNECT

Summary

Th e article presents the main problems of effi  ciency, growth and development 
analysis of young and innovative companies quoted on the Warsaw Stock 
Exchange Alternative Trading System called NewConnect. Th e basic prin-
ciples of the alternative trading system are presented as well as main motives 
for company introduction to such trading platform and the methodology of 
calculation the coeffi  cient NCGI, which is used for analysis the companies’ 
growth and development. Furthermore, the preliminary discussion about 
the value drivers and suitable valuation methodology of the NewConnect 
companies was carried out. In the article the results for 2007 of the NCGI 
coeffi  cient initial calculation wad made as well.
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