
 

 LOGOWANIE DO BAZY DANYCH EMIS 
  
1. Jeśli chcesz skorzystać z bazy EMIS wejdź na stronę: www.emis.com  
 
 

 

2.  Po wejściu do bazy Korzystanie z niej nie wymaga logowania się poprzez 
login i hasło. Dopiero w przypadku, gdy chcemy pobrać dane z bazy EMIS, 
musimy założyć profilu.  
  

 Klikamy na „Zaloguj się do Profilu”: 

 



Wybieramy „Utwórz profil”: 

 

 

WYSZUKIWANIE DANYCH  
Klikając na okno „WYSZUKIWARKI” otwiera na się okno, w którym wpisujemy hasło tematyczne, dla 

którego poszukujemy danych. 

 



 

 
Po wyszukiwaniu danych wybieramy obszar informacji:  
- Wiadomości  
- Raporty  
- Spółki – profile podmiotów  
- Źródła 

 



DANE O PODMIOTACH – WYSZUKIWANIE FIRM- PROFIL FIRMY 

1. Informacje o podmiotach można wyszukać wykorzystując „Wyszukiwarkę” serwisu, 

wprowadzając nazwę spółki. 

 

Klikamy na podpowiedź i otwieramy profil spółki, w którym znajdują się zagregowane dane o podmiocie 

z serwisu EMIS. 

 

 

 

 

W PROFILU FIRMY znajdziemy takie dane jak: 



1. Dane finansowe – sprawozdania finansowe wraz z oceną 

2. Wiadomości 

3. Raporty 

4. Podobne Spółki 

 

1. Zakładka DANE FINANSOWE – zawiera sprawozdania finansowe danego podmiotu, wskaźniki 

finansowe. Z poziomu tej zakładki mamy możliwość pobrania danych finansowych dla 

określonego zakresu czasowego, bądź wszystkich od momentu istnienia podmiotu.  

 



a) Jeśli chcemy pobrać sprawozdania finansowe to wybieramy SPRAWOZDANIA FINANSOWE. Z 

tego poziomu również możemy pozyskać dane pełno roczne bądź dane cząstkowe. 

 
 

Jeśli chcemy zobaczyć bądź pobrać więcej lat to klikamy na Więcej Okresów i otwiera nam się 

popup, w którym określamy za które lata chcielibyśmy pobrać dane. 

 
b) Jeśli chcemy pobrać wskaźniki finansowe to klikamy na WSKAŹNIKI. Wskaźniki możemy pobrać 

dla pełnych danych finansowych (sprawozdania roczne) bądź dla danych cząstkowych (kwartalne 

dane). 



 

c) Dokumenty finansowe – w miarę dostępności zawarte są tam informację z KRS (zdjęcia akt), 

komunikaty opublikowane w Emitencie 

 

2. Zakładka WIADOMOŚCI – zawiera informacje prasowe dotyczące danego podmiotu. Informacje te są 

prezentowane według kategorii w zależności od dostępności danych w publikacjach prasowych. 

  

 

 



3. Zakładka RAPORTY – zawiera raporty na temat danego podmiotu przygotowywane przez 

instytucje finansowe, brokerskie, ratingowe. W zakładce tej znajdują się również raporty 

sektorowe, opisujące branże w której działa badany podmiot. 

 

4. Zakładka PODOBNE SPÓŁKI zawiera dane zestawienie spółek o tym samym profilu działalności, 

czyli spełniającym to samo kryterium według PKD bądź NAIC (amerykańska klasyfikacja 

branżowa) 

 

 

 

 



ZAKŁADKA SPÓŁKA 

1. AKTUALNOŚCI – sekcja zawierająca Najnowsze Wiadomości prasowe dotyczące spółek jak 

również informacje podzielone również według tematów: Wyniki finansowe, Prognozy 

wyników finansowych, Zmiany własnościowe/Oferty Publiczne, Inwestycje, ryzyko i 

Zgodności, Ład Korporacyjny  

 

2. RAPORTY SPÓŁEK – sekcja zawiera raporty na temat podmiotów. Analizy te przygotowywane 

są przez Banki, firmy brokerskie, domy maklerskie. Raporty w głównej mierze opisują 

podmioty znajdujące się na giełdzie. 

 

 

 



 

3. DANE – sekcja ta prezentuje dwie podsekcje. 

 

a) notowania wskaźników giełdowych WIG, WIG20, WIG30, oraz notowania spółek giełdowych 

wraz z archiwami 

 

 



 

b) LOKALNE BAZY DANYCH, gdzie znajdują się takie bazy jak: 

· Coface – Ogólnopolski Informator Upadłościowy (dwutygodniowa publikacja 

zawierająca złożone w Sądach Upadłościowych wnioski) 

 
· Notoria (baza archiwalna zawierająca dane dotyczące spółek giełdowych) 

· Emitent (baza online, prezentująca informacje odnośnie spółek giełdowych w czasie 

rzeczywistym). Jeśli poszukujemy komunikatów giełdowych to wyszukujemy 

publikację EMITENT i szukamy danego podmiotu. Po lewej stronie znajduje się 

wyszukiwarka publikacji, poprzez którą możemy wyszukać takie informacje jak: 

o Działalność operacyjna 

o Dane podstawowe/ akcjonariat/ emisje 

o Wyniki finansowe/ prognozy finansowe  



 

 

 

4. NARZĘDZIA– sekcja skupia w sobie narzędzia analityczne, które można wykorzystywać do 

przygotowywania analiz, zestawień czy porównań danych spółkowych opartych o pełne 

sprawozdania finansowe. 

a) Jednym z takich narzędzi jest SZYBKI SCREENER – dzięki niemu możemy pobrać zestawienia 

dla wybranych spółek z danej branży. Baza opiera na trzech klasyfikacjach sektorowych: 

EMIS14 (14 głównych branż przemysłu), NAICS (amerykańska klasyfikacja branżowa), PKD 

2007 (polska klasyfikacja branżowa). Narzędzie jest interaktywne, czyli w momencie 

wprowadzania zmian w kryteriach po prawej stronie, dane w tabeli dostosowują się do 

wybranych kryteriów. 

b) Kolejny narzędziem jest PODOBNE SPÓŁKI – narzędzie to jest jednym z elementów PROFILU 

FIRMY, które umożliwia użytkownikowi porównywanie podobnych do siebie spółek. 

Narzędzie to daje możliwość utworzenie swoich własnych zestawień firm. Narzędzie to daje 

możliwość dodawania i usuwanie firm z tabeli. 



 

5. ŹRÓDŁA – propozycje naszych ekspertów, głównie prezentowane są publikacji globalne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKŁADKA SEKTORY 

Składa się z takich pod zakładek jak: Aktualności, Raporty, Dane, Źródła. 

 

Dane w zakładce Sektory prezentowane są w podziale na: Moje Sektory, Mój Benchmark, Sektory EMIS, 

Sektory NAICS.  

 



a) Moje sektory – zawiera informacje o sektorach, które mnie interesują i na których chce skupić 

swoją uwagę. 

b) My Benchmark Industries – zawiera stworzoną przeze mnie branżę, opcja ta dostępna jest w 

szerszej wersji serwisu 

c) Sektory EMIS – sekcja zawierająca 14 głównych sektorów, w sekcji tej znajdziemy informacje 

dotyczące Kluczowych informacji sektorowych, aktualne raporty sektorowe jak i statystyki 

sektorowe 

  

d) Sektory NAICS – sekcja prezentuje sektory według amerykańkiej klasyfikacji branżowej. W sekcji 

tej możemy znaleźć takie informacje jak: ogólne informacje o sektorze, wskaźniki statystyczne, 

zestwienie spółek zawierających się w danym sektorze, raporty sektorowe, aktualności 

(informacje prasowe), Transakcje M&A (dostępne w szerszej wersji serwisu), źródła (wykaz 

publikacji składających się na cały profil sektorowy). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

· Wskaźniki statystyczne – dane ekonomiczne dotyczące danej branży, 

przygotowywane przez dostawców. Prezentowane dane nie mogą być starsze niż 5 

lat. Dostępność danych zależy do dostawcy i kraju. 

 
 

 

 

 

 

 



· Spółki – zestawienie firm składających się na daną branżę. Spółki klasyfikowane są 

według profilu działalności 

 
 

· Raporty – analizy sektorowe przygotowywane przez dostawców lokalnych jak i 

globalnych. Część analiz obejmuje nie tylko kraje rozwijające się, ale też kraje 

rozwinięte. 



 
· Aktualności – zagregowane z całego serwisu informacje prasowe na temat danej 

branży. 

 

 



DANE O GRUPIE PODMIOTÓW – POIERANIE DANYCH ZBIOROWYCH 

DLA FIRMY Z BRANŻY „X” 

Najeżdzamy na zakładkę FIRMA i pojawią nam się okno. Z sekcji NARZĘDZIA 

wybieramy SZYBKI SCREENER. 

 

 

 

 

Po otworzeniu SZYBKIEGO SCREENERA wybieramy SEKTORY.  Mamy do wyboru 

trzy poziomy: 

- EMIS 14 – 14 głównych branż przemysłu 

- NAICS 2017 – amerykańska klasyfikacja działalności 

- PKD 2007 – polska klasyfikacja działalności 

 

Proponuje kliknąć na PKD. 

 



 

 

Rozwinie się nam lista. Z tej listy wybieramy interesujący nas sektor. 

 

 



 

 

Kolejnym krokiem jest określenie czy firma jest AKTYWNA czy nie. 

 

 

Następnie możemy z puli już określonych firm 113 wybrać firmy, które posiadają np. Przychody od… do….. 



 

WAŻNE – jeśli szukamy firm z danymi finansowymi to MUSIMY zaznaczyć opcję: 

 

Jak już zdefiniowaliśmy grupę firm klikamy na WYSZUKAJ 



 

 

Na tym etapie rozpoczyna się proces pobierania danych: 

 

 

Definiujemy jakie dane chcemy pobrać. Czy pełne sprawozdanie finansowe dla wybranej grupy czy tylko wybrane 

pozycje finansowe. Kolejny krok – określamy zakres czasowy danych, czyli za jaki rok chcemy pobrać dane: 

 



 

 

Możemy również pobrać wskaźniki finansowe dla naszej grupy firm: 

 

 

 

 Przenoszenie danych odbywa się poprzez wybranie danej zmiennej finansowej i naciśnięcie przycisku w kształcie 

trójkąta. 



 

Dane wybrane do pobrania: 

  

Jeśli chcemy pobrać dane danego roku to wybieramy dany rok: 



 

 

 

Jeśli chcemy pobrać dane dla kilku lat to wybieramy dane lata: 



 

 

 

 

 

 

 

 



Ostatnim krokiem jest wybranie przycisku WYŚLIJ i oczekiwanie na dane w formie pliku Excel: 

 

 


