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1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie 

 
1.1. Przedmiot, zakres i cele analizy ekonomicznej 

 
Analiza finansowa stanowi najstarszy historycznie dział analizy ekonomicznej. 

Powstała ona początkowo tylko jako analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat.  

 

Pierwsze próby oceny wskaźników finansowych przedsiębiorstw zostały dokonane już 

w drugiej połowie XIX stulecia. Porównywanie bilansów przedsiębiorstw zapoczątkował w 

1870 r. L. Cohnstaedt twórca dziennikarskiej krytyki bilansu. Niezależnie od tego, w 

początkowym okresie rozwoju analizy, opracowano kilka godnych uwagi metod badania 

bilansów.  

 

Kontynuując rys historyczny rozwoju analizy, można stwierdzid, że wskaźniki 

stosowane obecnie w analizie finansowej przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej wywodzą 

się również z bogatych doświadczeo analiz bankowych, w których rozpoczęto pierwsze 

badania nad ustaleniem niezbędnego stosunku między krótkoterminowymi aktywami i 

pasywami dla zapewnienia płynności finansowej w banku, podziałem aktywów i pasywów 

według stopnia ich płynności i terminowości itp. 

 

Z czasem doświadczenia, wynikające z analiz bankowych, zostały upowszechnione i 

zaadaptowane w działalności gospodarczej przedsiębiorstw, a następnie odpowiednio 

rozbudowane i dostosowane do specyfiki analizy finansowej. 

 

Czynności związane z oceną działalności przedsiębiorstw są przedmiotem analizy 

ekonomicznej zwanej również "analizą działalności gospodarczej przedsiębiorstw" (ze 

względu na badanie całokształtu działalności gospodarczej) lub też diagnostykę gospodarczą 

(z uwagi na sposób badania, obejmujący stawianie diagnoz gospodarczych). 

 

W warunkach dużej zmienności szeroko pojętego otoczenia oraz dynamicznego 

rozwoju techniki i nauki podejmowanie decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem natrafia 

obecnie na znaczne trudności, których przezwyciężenie wymaga szybkich i rzetelnych 
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informacji. Dlatego też analiza ekonomiczna, a zwłaszcza analiza finansowa nabrała przy 

gospodarce rynkowej szczególnego znaczenia jako czynnik dostarczający informacji 

niezbędnych dla zarządzania przedsiębiorstwem. Przedmiot analizy finansowej jest tak 

ustawiony, że obejmuje on ocenę stale doskonalonych informacji pochodzących z analizy 

działalności gospodarczej przedsiębiorstwa -jego stanu ekonomicznego i osiągniętych 

wyników finansowych. 

 

Analizą ekonomiczną obejmuje się wszystkie zjawiska gospodarcze występujące w obrębie 

samego przedsiębiorstwa jak i w jego otoczeniu, a ich badanie polega na: 

 

 podziale zjawisk ekonomicznych i procesów na elementy składowe, 

 określenie zależności przyczynowo-skutkowej między badanymi elementami, 

 wyprowadzeniu wniosków uogólniających, które wynikają z przeprowadzonych ocen 

porównawczych. 

 

W ostatnim dwudziestoleciu analiza ekonomiczna przekształciła się w odrębną 

dyscyplinę naukową, która wyrosła z ekonomik szczegółowych i jest bardzo ściśle powiązana 

z wieloma innymi dyscyplinami naukowymi – statystyką, rachunkowością, finansami, 

matematyką, planowaniem, technologią itp. 

 

Z przedmiotowego punktu widzenia w analizie ekonomicznej należy wyróżnid przede 

wszystkim” 

 analizę makro i mikroekonomiczną, 

 analizę finansową i techniczno-ekonomiczną. 

 

Analiza makroekonomiczna – obejmuje badanie i ocenę wielkości ekonomicznych 

zagregowanych, a więc ujmowanych głównie dla całej gospodarki narodowej. Może jednak 

przynieśd wiele informacji przydatnych przedsiębiorstwu, jak ogólne trendy wzrostu, poziom 

niektórych wskaźników (np. zyskownośd w gospodarce ogółem dla całej branży) pozwala 

stawiad hipotezy dotyczące rozwoju kraju i konsumpcji grup produktów z kręgu 

zainteresowania przedsiębiorstwa. Jest sporządzana przez centralne organy tj.: Centralny 

Urząd Planowania, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny 
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Analiza mikroekonomiczna – dotyczy badania i oceny działalności takich podmiotów 

gospodarczych, jak przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe, czy pojedyncze osoby oraz 

analizy problemowe dotyczące głównych w danym okresie produktów gospodarczych np.: 

wydajności pracy, kosztów własnych, obrotowości aktywów. 

 

Analiza finansowa – zajmuje się głównie wielkościami ekonomicznymi w ujęciu pieniężnym. 

Obejmują one głównie: 

 stan finansowy przedsiębiorstwa ustalany na określony moment - dzieo (statyczne 

ujęcie przedmiotu analizy), 

 wyniki finansowe przedsiębiorstwa ustalane narastająco za pewien okres - miesiąc, 

kwartał, rok (dynamiczne ujęcie przedmiotu analizy). 

 

Analiza techniczno-ekonomiczna – jest oparta na badaniu wielkości ekonomicznych w 

wyrażeniu rzeczowym i osobowym i koncentruje się na ocenie poszczególnych odcinków 

działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które obejmują organizację i metody produkcji, 

wyposażenie w środki trwałe i ich wykorzystanie, zaplecze techniczne wraz z gospodarką 

remontową, inwestycje, zatrudnienie, organizację i wydajnośd pracy, zaopatrzenie 

materiałowe, zbyt itp. 
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Rys. 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Sierpioska M, Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2000, 

s. 16. 
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Rys 2. Klasyfikacja analiz ekonomicznych w przedsiębiorstwie 

 

 Kryterium        Rodzaje analiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Sierpioska M, Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2000, 

s. 19. 
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 efektywności gospodarowania - rentowności, 

 płynności finansowej, 

 położenia finansowego firmy. 

 

Analiza wewnętrzna – przeprowadzana przez samo przedsiębiorstwo dla potrzeb bieżącego i 

strategicznego zarządzania. Opierają się one nie tylko na sprawozdawczości finansowej, ale 

również szczegółowych danych ewidencji księgowej (księgowości zarządczej, rachunku 

kosztów), statystyki zakładowej i planowania. Analiza wewnętrzna ma na celu: 

 uogólnienie informacji, 

 poszukiwanie „prawdziwego obrazu firmy", 

 ocenę informacji, 

 podjęcie decyzji wynikających z analizy. 

 

Analiza wewnętrzna spełnia kluczową rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem, stąd jej 

przedmiot i zakres jest dużo szerszy aniżeli analizy zewnętrznej. 

 

Analiza retrospektywna – zawiera ocenę wyników działao podejmowanych w przeszłości, 

tworząc tym samym przesłanki dla zamierzeo bieżących i przyszłościowych. 

 

Analiza bieżąca – (operatywna) to systematyczna ocena przebiegu podejmowanych zadao. 

Jej bezpośrednim celem jest wykrywanie negatywnych skutków zdarzeo gospodarczych i 

zakłóceo w realizacji zadao w takim czasie, aby było jeszcze możliwe dokonanie niezbędnych 

korekt. 

 

Analiza prospektywna – obejmuje ustalenie i ocenę różnych wariantów rozwiązao (przed 

podjęciem decyzji), przy równoczesnym zastosowaniu rachunku ekonomicznego. Jest ona 

sporządzana w trakcie przygotowania planów gospodarczych (zarówno krótko, jak i 

długookresowych), a zatem służy wytyczaniu celów i określaniu środków ich realizacji. 

 

Analiza funkcjonalna –  polega na badaniu oddzielnych zjawisk, występujących w 

działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, przez osoby lub komórki organizacyjne 
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funkcjonalnie odpowiedzialne za kształtowanie się i rozwój tych zjawisk. Analizę taką 

przeprowadza zwykle wiele osób, co skraca czas jej wykonania, ale powoduje również 

zatarcie wzajemnych oddziaływao i związków występujących między poszczególnymi 

zjawiskami gospodarczymi. Poza tym uzyskane w wyniku analizy informacje trudno jest 

uogólnid i usystematyzowad, dlatego analiza funkcjonalna może byd wykorzystywana jako 

analiza ex post, jest natomiast mało przydatna w procesach bieżącego zarządzania 

przedsiębiorstwem. 

 

Analizę kompleksową – przeprowadza się z punktu widzenia powiązao i zależności 

przyczynowo - skutkowych występujących między zjawiskami gospodarczymi. Dzięki 

kompleksowemu ujęciu zdarzeo gospodarczych ma ona większą wartośd poznawczą niż 

analiza funkcjonalna. 

 

Analiza decyzyjna – sprowadza się do badao wycinkowych, grupujących zjawiska 

gospodarcze wokół zamierzonej lub zrealizowanej decyzji. Służy ona do oceny i weryfikacji 

ustaleo przyjętych w przeszłości oraz umożliwia racjonalne podejmowanie decyzji 

dotyczących bieżącego i przyszłego okresu. Analiza decyzyjna wymaga umiejętności 

kojarzenia zjawisk technicznych, organizacyjnych, społecznych i gospodarczych oraz 

znajomości nowoczesnych technik obliczeniowych. 

 

Analiza ogólna – obejmująca całokształt działalności przedsiębiorstwa, oparta jest na 

wąskiej grupie odpowiednio dobranych wskaźników syntetycznych. Jest ona przydatna 

głównie do ogólnej oceny działalności gospodarczej, gdyż brak w niej badao wzajemnych 

zależności występujących między zjawiskami gospodarczymi. Mała zatem jest jej wartośd w 

procesie podejmowania decyzji gospodarczych. 

 

Analiza szczegółowa – polega na badaniu określonego odcinka działalności, względnie 

określonego problemu, w sposób szczegółowy, oparty na szerokim zakresie informacji i 

wskaźników umożliwiających uchwycenie zależności przyczynowo-skutkowych między 

badanymi zjawiskami. Analiza szczegółowa jest pracochłonna, lecz w wielu przypadkach 

konieczna do skutecznego usprawniania określonych dziedzin działalności gospodarczej i 

poprawy stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa. 
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1.3. Metody analizy finansowej 

 

Metody analizy to przede wszystkim sposoby badania stanu i wyników finansowych danego 

przedsiębiorstwa. Klasyfikacje metod analizy finansowej przedstawia rys.3. 

Metody analizy finansowej można podzielid biorąc pod uwagę różne kryteria: 

 stopieo rozwinięcia metody, 

 tok analizy, 

 punkt widzenia badanych zjawisk ekonomicznych, 

 stopieo szczegółowości badao. 

Rys. 3. Klasyfikacja metod analizy finansowej 

 Kryterium        Metody 
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Metoda indukcyjna – polega na tym, że w badaniach analitycznych przechodzi się od zjawisk 

szczegółowych do ogólnych, od czynników do wyników, na których poziom miały wpływ 

oceniane czynniki, i od przyczyn do skutków. Zaletą tej metody jest dośd duża obiektywnośd 

wyników, gdyż w czasie prowadzenia badao analityk nie zna ostatecznych rezultatów pracy 

przedsiębiorstwa, co przeciwdziała tendencyjnemu ustosunkowaniu się do ocenianych 

zjawisk gospodarczych. Stosowanie metody indukcyjnej zapewnia uzyskanie dokładnej i 

pełnej informacji analitycznych, ale wymaga równocześnie dużej pracochłonności. 

 

Metoda dedukcyjna – polega na przechodzeniu od zjawisk ogólnych do zjawisk 

szczegółowych, od wyników do czynników, które wpłynęły na uzyskanie tych wyników, od 

skutków do przyczyn. Zadaniem analityka - znającego już wynik działalności przedsiębiorstwa 

- jest określenie kształtujących go czynników, a następnie zbadanie stopnia ich 

oddziaływania. Metoda dedukcyjna jest bardzo użyteczna w praktyce, ponieważ - w 

zależności od potrzeb - można skoncentrowad badania tylko na tych czynnikach, które w 

sposób decydujący wpłynęły, ujemnie lub dodatnio, na ostateczny wynik pracy 

przedsiębiorstwa. 

 

Metoda indukcyjna i dedukcyjna mają charakter metod ogólnych. Specyfika poszczególnych 

procesów gospodarczych wymaga zastosowania metod szczegółowych. Można wśród nich 

wyróżnid metody analizy jakościowej i metody analizy ilościowej. 

 

Metody jakościowe – (opisowe) ujmują badane związki i zależności w formie opisowej, 

werbalnej i polegają głównie na porównawczej analizie dynamiki szeregów czasowych. Dużą 

zaletą tych metod jest prostota, a co za tym idzie łatwośd w ich praktycznym stosowaniu. Nie 

pozwalają one natomiast ściśle określid zależności istniejących między badaną zmienną 

ekonomiczną a określającymi ją czynnikami, co utrudnia dokładne prognozowanie 

kształtowania się tej zmiennej w przyszłych okresach. Metody jakościowe powinny byd 

wykorzystywane we wstępnych fazach analizy, dając podstawę do zastosowania metod 

ilościowych. 
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Metody ilościowe – umożliwiają pomiar zjawisk ekonomicznych w sposób bardziej 

obiektywny i precyzyjny. Dokładne określenie jakości i szybkości zmian badanych zmiennych 

jest niezwykle pomocne w prognozowaniu i planowaniu. 

 

Metody ilościowe dzielą się na: 

 metody deterministyczne, 

 metody stochastyczne. 

 

Wśród metod deterministycznych można wyróżnid m.in.: 

 metodę logarytmowania, 

 metodę funkcyjną, 

 metodę podstawieo krzyżowych.. 

 

Precyzyjna analiza ilościowa metodami deterministycznymi nie jest niestety możliwa ze 

względu na brak uwzględnienia czynników losowych, które, jak powszechnie wiadomo, 

wpływają na poziom badanych zmiennych ekonomicznych. Ich wpływ jest nieunikniony, chod 

na pewno mniej istotny niż czynników głównych. Metody  deterministyczne są stosowane 

przede wszystkim w badaniach o charakterze retrospektywnym. 

 

Metody stochastyczne – są istotnym uzupełnieniem metod deterministycznych. Wśród nich 

na szczególną uwagę zasługują: 

 

 metody ekonometryczne, 

 metody taksonomiczne, 

 metody addytywne 

 metody dyskryminacyjne. 

 

Dzięki szerokiemu wykorzystaniu dorobku takich dyscyplin naukowych jak matematyka czy 

statystyka metody stochastyczne pozwalają na lepsze poznanie ilościowych zależności 

występujących w procesach gospodarczych. W przeciwieostwie do metod 

deterministycznych ujmują one oprócz czynników głównych również czynniki losowe. 
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Metody stochastyczne wykorzystywane są w analizach prospektywnych, stąd duża ich rola w 

planowaniu działao gospodarczych, a także w analizach międzyzakładowych. 

 

Aby wyznaczyd i właściwie ocenid wyniki działalności przedsiębiorstwa należy jednocześnie 

stosowad omówione metody jakościowe i ilościowe oraz metody porównawcze. 

 

Analiza porównawcza polega na określeniu bezpośrednich związków, które kształtują się 

między wskaźnikami ekonomicznymi, co pozwala na ustalenie odchyleo oraz dokonanie na 

ich podstawie ogólnej oceny. W tej analizie najczęściej stosowana jest ogólna metoda 

porównao, zwana też metodą odchyleo. Polega ona na porównaniu badanych zjawisk z 

innymi wielkościami oraz na ustaleniu różnic między cechami porównywanych zjawisk. 

 

Bazy porównawcze czyli podstawy odniesienia przyjmuje się w zależności od 

przedmiotu i celu badao. Do najczęściej stosowanych podstaw odniesienia zalicza się 

wielkości planowane, wskaźniki rzeczywiste z lat poprzednich, wielkości osiągnięte w 

przedsiębiorstwach przodujących, średnie wielkości branżowe, a także wielkości wzorcowe - 

standardowe. W zależności od rodzaju przyjętej bazy rozróżnia się następujące kierunki 

porównao: 

 porównania w czasie, 

 porównania z planem, 

 porównania w przestrzeni, np. porównania międzyzakładowe. 

 

Porównania dokonuje się na podstawie wieloletnich danych o wynikach działalności 

badanego przedsiębiorstwa, strukturze aktywów i pasywów, a przede wszystkim wskaźników 

ekonomicznych. 

 

Porównania w czasie określają dynamikę wzrostu przedsiębiorstwa (trendy rozwojowe). 

Polegają one na ocenie zmian wskaźników okresu badanego w stosunku do danych z 

okresów poprzednich lub wielkości przyjętych na okres przyszły. Im więcej odcinków 

czasowych obejmują badania, tym większa oczywiście ich wartośd poznawcza. W zależności 

od rodzaju przyjętych podstaw odniesienia wyróżnia się: 
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 porównania w czasie zwykłe, oparte na podstawie stałej, tj. na wskaźnikach z jednego 

wybranego okresu, nazywanego podstawowym (wskaźnik jednopodstawowy), 

 porównania w czasie łaocuchowe, występujące przy podstawie zmiennej, polegające 

na każdorazowym przyjmowaniu za podstawę odniesienia tylko wskaźników z okresu 

poprzedzającego okres badany (wskaźnik wielopodstawowy ). 

 

Porównania z planem to odniesienie danych rzeczywistych do wielkości planowych. 

Porównania tego dokonuje się często po uprzednim skorygowaniu planu pierwotnego. Dzieje 

się tak wówczas, gdy badana wielkośd (np. przychody ze sprzedaży) zależy od stopnia 

realizacji innego planu, na który mogą wpłynąd czynniki niezależne od jego twórcy (nie 

przewidywana korekta cen). 

 

Porównania w przestrzeni mają olbrzymią wartośd poznawczą dla osób zarządzających 

przedsiębiorstwem. Przeprowadza się je na podstawie wybranych wskaźników 

ekonomicznych, porównując te do średnich wielkości branżowych. Następnie, po 

stwierdzeniu ewentualnych odchyleo, należy określid przyczyny ich wystąpienia. Porównania 

w przestrzeni można podzielid na: 

 porównania wewnętrzne, 

  porównania zewnętrzne. 

 

Porównania wewnętrzne obejmują porównania wskaźników ekonomicznych między 

zakładami wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa. 

 

Porównania zewnętrzne polegają na porównawczej ocenie wskaźników ekonomicznych 

badanego przedsiębiorstwa z danymi innych przedsiębiorstw (tej samej lub różnych branż, 

krajowych i zagranicznych). Aby wyniki analizy w ramach porównao międzyzakładowych 

lepiej odzwierciedlały stan rzeczywisty, ogranicza się te porównania do poszczególnych 

odcinków działalności gospodarczej przedsiębiorstw (np. jednostkowy koszt własny, 

rentownośd). Ujęcie kompleksowe należy raczej do rzadkości ze względu na różnice 

występujące między przedsiębiorstwami (wielkośd, lokalizacja, know-how). 
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Analiza przyczynowa polega na ustaleniu odpowiednio wyizolowanych czynników, które 

pociągnęły za sobą określone uprzednio odchylenia oraz stopnia intensywności ich 

oddziaływania. Zwrócid należy uwagę na to: 

 jakie czynniki wpływają na objęty badaniem wskaźnik ekonomiczny, 

 jaka jest wielkośd wpływów poszczególnych czynników na odchylenia spowodowane 

uprzednimi porównaniami. 
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1.4. Wskaźniki finansowe 

 

Budowa i zastosowanie pakietu wskaźników finansowych, które w sposób obiektywny 

odzwierciedlałyby osiągnięte wyniki oraz stan sytuacji finansowej stanowi bardzo ważny a 

zarazem trudny problem zarządzania przedsiębiorstwem. Tylko w przypadku trafnego 

dokonania wyboru zestawu i samej konstrukcji wskaźników można uzyskad relatywnie 

poprawny obraz działalności gospodarczej i stan kondycji finansowej przedsiębiorstwa.  

 

Wartośd poznawcza wskaźników finansowych w identyfikacji obszarów 

przedsiębiorstwa niewłaściwie zarządzanych zależy jednak nie tylko od prawidłowej 

konstrukcji poszczególnych wskaźników, ale także i możliwości przeprowadzenia ich oceny 

oraz interpretacji na tle innych porównywalnych wielkości zewnętrznych  

 

W przeciwnym razie analiza musiałaby się ograniczad tylko do porównywania 

własnych wyników z roku ubiegłego i wielkości planowanych w oderwaniu od informacji z 

otoczenia przedsiębiorstwa. Chodzi tu głównie o porównanie wskaźników ocenianego 

przedsiębiorstwa z wielkościami innych przedsiębiorstw, przeciętnymi wartościami 

wskaźników uzyskanych w danej branży, czy nawet grupie przedsiębiorstw, a w tym również 

z wielkościami wzorcowymi i alarmowymi, które powinny byd publikowane przez organy 

rządowe, odpowiednie zrzeszenia i komercyjne instytucje specjalistyczne, np. instytuty. 

 

Wskaźniki finansowe wykazują niewątpliwie pewne ułomności metodologiczne, co 

stanowi podstawę do krytycznej oceny ich wartości poznawczej. Do istotnych wad w 

funkcjonowaniu wskaźników finansowych zalicza się m.in. trudności interpretacyjne, co w 

szczególności dotyczy tej części wskaźników, które stanowią relację strumieni do zasobów 

lub odwrotnie. Występują również problemy z porównywalnością wielkości wskaźników, co 

jednak da się łatwo skorygowad za pomocą odpowiednich zabiegów. 

 

Ogół wskaźników zestawia się najczęściej w dwóch obszarach: 

 wskaźniki wzrostu, 

 wskaźniki analizy strukturalnej. 
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Wskaźniki wzrostu zawierają wielkości absolutne wyrażające zysk, sprzedaż, przepływy 

środków pieniężnych, kapitał, produkcję netto, zatrudnienie, środki trwałe. 

 

Wskaźniki analizy strukturalnej zestawia się w czterech sektorach. 

 

Sektor I obejmuje wskaźniki rentowności i wielkości związane z tym pomiarem, a w 

szczególności wskaźnik rentowności kapitału całkowitego, wskaźnik rentowności kapitana 

własnego, wskaźniki obrotu kapitału. 

 

Sektor II ujmuje wskaźniki charakteryzujące pomiar i tworzenie zysku, tj. wskaźniki 

rentowności sprzedaży, wskaźniki kosztów i wydajności pracy. 

 

Sektor III zawiera wskaźniki odzwierciedlające strukturę kapitału, jak: wskaźnik udziału 

kapitału własnego w kapitale całkowitym, wskaźniki finansowania środków obrotowych oraz 

zdolności płatniczej. 

 

Sektor IV obejmuje wskaźniki wyposażenia kapitałowego, m.in. wskaźnik wyposażenia 

kapitałowego na jednego zatrudnionego, wskaźnik wyposażenia kapitałowego w dniach.  

 

1.5. Problemy analizy finansowej 

 

Ocena sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa jest procesem bardzo 

złożonym i skomplikowanym. Stanowiąc podstawę do podejmowania decyzji finansowych 

obciążona jest przy tym ogromną odpowiedzialnością za faktyczną jakośd tych decyzji. Aby 

wynik finansowy był rzetelny i mógł stanowid podstawę racjonalnego zarządzania, zakres 

przeprowadzanych badao należy rozszerzyd o analizę czynników deformujących uzyskany 

wynik. Zaliczyd do nich można m.in.: inflację, recesję, niestabilnośd gospodarki, oraz 

niedoskonałośd źródeł analizy. 

 

Najbardziej istotnym czynnikiem utrudniającym poprawne przeprowadzenie 

przeglądu analitycznego są zjawiska inflacyjne. Przejawiają się one w spadku wartości 

pieniądza będącego miernikiem wyceny wartości składników majątkowych oraz kapitałów 
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własnych, zobowiązao, a także przychodów, kosztów ich uzyskania i wyników finansowych 

przedsiębiorstw. Inflacja wpływa na zmiany wielkości tych elementów, uniemożliwiając - bez 

eliminacji jej skutków - właściwą ocenę, czy i w jakiej skali nastąpiły zmiany procesów 

realnych, czy można odnotowad wzrost i postęp, czy spadek i regres w danej dziedzinie w 

ujęciu rzeczywistym. 

 

 Na przykład, dopiero po wyeliminowaniu wpływu inflacji można ocenid, czy wzrost 

wartości sprzedaży nastąpił wskutek jej zwiększenia w realnym ujęciu, albo czy nie wystąpił 

spadek realnej wartości sprzedaży. To samo dotyczy wielkości osiągniętego zysku w danym 

okresie. Zwiększenie zysku w stosunku do poprzedniego okresu mogło byd spowodowane 

postępem odzwierciedlającym wzrost efektywności gospodarowania w realnym ujęciu, ale 

również jego główną, a niekiedy jedyną przyczyną może byd spadek siły nabywczej pieniądza. 

 

Oceniając wpływ inflacji na kształtowanie się analizowanych wielkości ekonomicznych 

należy posłużyd się indeksami zmian cen, które publikuje Główny Urząd Statystyczny. 

Wskaźniki zmian cen ustalane są w różnych przekrojach, ilustrując na przykład zmiany 

poziomu cen konsumpcyjnych, cen realizacji w przemyśle; mogą dotyczyd także różnych 

odcinków czasu. Konieczny jest zatem dobór właściwego wskaźnika wzrostu cen w zależności 

od ocenianego zjawiska. 

 

Najbardziej ogólnym wskaźnikiem inflacji jest wskaźnik zmian cen towarów i usług 

konsumpcyjnych, który może byd wykorzystywany przy ocenie takich syntetycznych 

wielkości jak zysk czy wielkośd kapitału. Natomiast już przy ocenie dynamiki sprzedaży i 

kosztów bardziej prawidłowe wyniki można uzyskad posługując się wskaźnikami inflacji 

obrazującymi zmiany cen realizacji w przemyśle, cen produkcji budowlano - montażowej 

(zależnie od charakteru produkcji), itd. 

 

Oceniając wpływ inflacji na kształtowanie się określonych wielkości trzeba 

uwzględnid, że jej oddziaływanie mierzone indeksami zmian cen nie jest równomierne. Na 

przykład pod jej wpływem rosną stosunkowo szybko ceny sprzedaży, stan należności i 

wpływy gotówki. Wolniej już jednak wpływ inflacji znajduje odbicie w poziomie kosztów, w 

skład których zalicza się m.in. zużycie materiałów nabytych znacznie wcześniej od momentu 
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sprzedaży wyrobów, czy zużycie środków trwałych, obliczane według wartości początkowej 

nie zawsze aktualnej. Może się też zdarzyd, że ogólny poziom inflacji wzrasta w innym tempie 

niż indywidualne poziomy cen. 

 

Wobec powyższego posługiwanie się indeksami cen dla urealnienia niektórych danych 

nie zapewnia niekiedy ścisłych wyników, ale umiejętne ich stosowanie daje pełniejszy pogląd 

na sytuację finansową spółki. 

 

Zasadniczym mankamentem analizy wskaźnikowej jest mnogośd zestawów 

wskaźników, które pretendują do roli standardów. Zestawy liczą z reguły kilkanaście pozycji, 

których przydatnośd nie jest jednakowa dla wszystkich odbiorców informacji analitycznej. 

Zazwyczaj dokonują oni selekcji i hierarchizacji wskaźników. 

 

 Dobór wskaźników zależy głównie od celu, jakiemu służy analiza oraz kwalifikacji i 

wiedzy analityka. Dodatkowo brak jest uniwersalnych wzorów wartości wskaźników 

pozwalających na jednoznaczną ocenę. Sytuacja może doprowadzid do niewłaściwej 

interpretacji wskaźników. By maksymalnie zobiektywizowad ocenę, jako standardy stosuje 

się wyniki uzyskane w minionych okresach, średnie wyniki w gałęzi, wielkości planowane, a 

niekiedy wielkości ustalane przez zespół ekspertów, niestety wartości te nie zawsze są 

zgodne. 

 

Możliwości poprawnej analizy mogą byd ograniczone i zależed także od bieżącej 

sytuacji ekonomicznej. Analiza wskaźnikowa, stosowana z powodzeniem w krajach 

rozwiniętych, napotyka szereg trudności w krajach o nieustabilizowanej gospodarce. 

 

Warto przypomnied, że wszystkie badane wielkości dzielą się – w zależności od 

jednostki wymiaru – na zasoby i strumienie. Zasoby są to wielkości wyrażone w jednostkach 

wartości (jednostkach pieniężnych). Zasób zawsze musi byd określony dla konkretnego 

momentu. Strumienie natomiast (np. sprzedaż, koszty, zyski) mają wymiar czasowy i 

wyrażone są w jednostkach wartości na jednostkę czasu (np. rok). 
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Relacje zasobów do strumieni lub strumieni do zasobów są trudne do interpretacji i 

wywołują wiele wątpliwości. Badanie takich wskaźników może prowadzid do wielu 

nieporozumieo. 

 

1.6. Kierunki wykorzystania analizy finansowej 

 

Analiza finansowa znajduje obecnie bardzo szerokie zastosowanie, a jej rola - 

zwłaszcza w procesie zarządzania - stale rośnie, szczególnie w warunkach dużej konkurencji. 

Bez informacji analitycznych trudno wyobrazid sobie zarządzanie współczesnym 

przedsiębiorstwem. Informacje analityczne umożliwiają zarządzającym: 

 

 kontrolę zgodności rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych z założeniami, 

jakie przyjmowano przy podejmowaniu decyzji, 

 uzyskanie wiarygodnej podstawy do podejmowania decyzji bieżących i strategicznych 

przedsiębiorstwa, 

 porównanie skuteczności działania przedsiębiorstwa na tle innych przedsiębiorstw 

(średnie branżowe). 

 

W procesie zarządzania analiza finansowa stanowi łącznik między funkcją kontroli a funkcją 

planowania. Dzięki zastosowaniu systemu kontroli  możliwa jest odpowiedź na pytania: 

 czy i w jakim stopniu osiągnięto zamierzony cel, 

 czy efekty działao rekompensują poniesione nakłady, 

 na ile przebieg działao zgodny był z ustalonym planem, 

 czy przyjęty plan realizacji spełniał wymogi racjonalnego działania. 

 

Analiza i ocena działao już podjętych jest równocześnie punktem wyjścia do 

dokonywania diagnozy sytuacji gospodarczej i planowania przyszłej działalności. 

Prognozowanie przyszłej sytuacji finansowej stanowi cenny instrument w zarządzaniu firmą, 

gdyż pozwala kadrze kierowniczej przeciwdziaład zjawiskom ujemnym i korygowad swoje 

zamierzenia jeszcze przed podjęciem wiążących decyzji. 

Obok analizy finansowej ex post, powinna byd równolegle prowadzona analiza 

bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych zorientowana na 
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przyszłościową diagnozę działalności przedsiębiorstwa (ex ante), w której ocenia się 

wielkości prognozowane. Nowoczesna analiza finansowa kładzie akcent właśnie na ten 

rodzaj analizy. 

 

Analiza finansowa wykorzystywana jest nie tylko przez zarządy przedsiębiorstw do 

podejmowania racjonalnych decyzji, ale posługuje się nią także szereg osób bezpośrednio lub 

pośrednio związanych z działalnością podmiotów gospodarczych. Każdy z użytkowników 

informacji analitycznych ma inne cele, inne wymagania i inne potrzeby decyzyjne, różny jest 

więc zakres wykorzystywanych przez nich informacji. 

 

 

Kolejną możliwośd wykorzystania analizy finansowej daje wycena wartości 

przedsiębiorstwa lub jego części. Odbywa się ona w toku rachunku kalkulacyjnego według 

określonych reguł, procedur, analiz i ocen, w oparciu o majątek firmy lub wyniki 

ekonomiczne. 

 

Wycena wartości przedsiębiorstwa lub jego części jest przedsięwzięciem, które 

znajduje szerokie zastosowanie, bywa przeprowadzana w rożnych sytuacjach i dla różnych 

celów. Pytanie o wartośd podmiotu jest stawiane przede wszystkim przy zmianie stosunków 

własnościowych, gdyż jest ona niezbędna do ustalenia ceny emisji akcji bądź ceny 

kupna/sprzedaży. Niezbędnośd wyceny pojawia się także przy okazji fuzji z innym 

podmiotem gospodarczym, wywłaszczenia przedsiębiorstwa lub jego części, ubezpieczenia 

przedsiębiorstwa czy ustalenia rat spłaty czynszu za dzierżawę mienia. 

 

Znaczenie analizy finansowej we współczesnej gospodarce jest ogromne. Stanowiąc 

podstawę do podejmowania decyzji finansowych analiza finansowa obciążona jest 

odpowiedzialnością za faktyczną jakośd tych decyzji. Materiały niekompletne, niestarannie 

przygotowane mogą byd przyczyną błędnych ustaleo i wniosków, a następnie niewłaściwych 

decyzji. 

W celu ochrony interesów odbiorców informacji płynących z analizy finansowej 

zasady sporządzania sprawozdao finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie 

z przepływu środków pieniężnych), jak również sposób wyceny majątku, kapitałów i 
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zobowiązao są dośd jednoznacznie regulowane przepisami prawa oraz normami 

(standardami) formułowanymi m.in. przez narodowe i międzynarodowe organizacje biegłych 

rewidentów.  

 

Istnieje ponadto obowiązek publikacji rocznych sprawozdao finansowych przez spółki 

akcyjne i działające na wielką skalę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie 

wiarygodnośd takich sprawozdao finansowych powinna byd poświadczona przez biegłych 

rewidentów w celu przedstawienie opinii o prawidłowości i rzetelności w zakresie 

prezentacji sytuacji majątkowej i finansowej oraz ustalenia wyniku finansowego. 

 

Duża liczba użytkowników analizy finansowej oraz szerokie możliwości jej 

wykorzystywania powodują stałe usprawnianie metod badawczych, dostosowanych do 

złożonej i szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. 
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2. Podstawowe materiały źródłowe analizy finansowej  

 

W całokształcie prac analitycznych wyróżnid można następujące etapy: 

 etap przygotowania materiałów źródłowych, 

 etap właściwych prac analitycznych (analiza porównawcza i przyczynowa), 

 etap opracowania i prezentacji wyników poprzedniej analizy. 

 

W pierwszym etapie podstawowym celem prac przygotowawczych jest właściwy dobór i 

weryfikacja materiałów źródłowych. Decydują one w dużej mierze o rzetelności analizy i 

obiektywności oceny przedsiębiorstwa. 

Wyróżnia się dwa rodzaje materiałów źródłowych: 

 materiały ewidencyjne, 

 materiały pozaewidencyjne. 

 

Materiały ewidencyjne mają fundamentalne znaczenie w analizach finansowych, a zalicza 

się do nich sprawozdania finansowe, sporządzane na podstawie ewidencji księgowej i 

kalkulacji. Są to: 

1) bilans, 

2) rachunek zysków i strat, 

3) informacja dodatkowa, 

4) rachunek przepływów pieniężnych. 

 

W odróżnieniu od licznych szczegółów zawartych w ewidencji, sprawozdawczośd 

finansowa obejmuje tylko określone, wyselekcjonowane wskaźniki, zestawione w formie 

zwięzłej, lecz odpowiednio dostosowanej do odzwierciedlenia rzeczywistego stanu majątku, 

finansów i wyników działalności gospodarczej. Sprawozdawczośd finansowa stanowi zatem 

opracowania wtórne w stosunku do szczegółowych zapisów rachunkowości, z której 

zestawia się dane o pożądanym – w danym systemie gospodarczym – stopniu uogólnienia. 

 

Każde sprawozdanie, które ma byd podstawą analizy finansowej, powinno 

odpowiadad wymaganiom prawidłowości merytorycznej (zgodnośd danych ze stanem 

faktycznym) i formalno-rachunkowej (zgodnośd z obowiązującymi przepisami oraz pod 
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względem arytmetycznym). Sprawozdania powinny byd kompletne, odpowiednio 

uzgodnione i podpisane przez upoważnione do tego osoby. 

 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i zaleceniami międzynarodowymi, o 

prawidłowości i rzetelności sprawozdao finansowych orzeka biegły rewident. Po zakooczeniu 

badania sporządza on pisemną opinię wraz z raportem o sytuacji majątkowo-finansowej, 

wyniku finansowym i rentowności badanej jednostki.  

 

Poza wymienionymi sprawozdaniami do ewidencji źródeł analizy finansowej należą: 

 zestawienia informacji na temat inwestycji, materiałów, wyposażenia, wartości 

niematerialnych i prawnych itp. Stanowiących w wielu przypadkach załączniki do 

sprawozdao, 

 księgi i kartoteki inwentarzowe majątku przedsiębiorstwa, 

 oświadczenia podatkowe, wyniki inwentaryzacji. 

 

Materiały pozaewidencyjne mają charakter uzupełniający, ale ich brak może uniemożliwid 

podejmowanie decyzji. Są to: 

1. plan finansowy (tzw. biznesplan) i inne plany gospodarcze krótko i długoterminowe, 

kalkulacje wstępne i kosztorysy, normy kosztów, 

2. wyniki z poprzednio przeprowadzonych analiz, 

3. materiały z przeprowadzonych kontroli i rewizji, zarówno przez organy wewnętrzne, 

jak i zewnętrzne, 

4. źródła prawne, zwłaszcza z zakresu prawa gospodarczego, 

5. sprawozdania i protokoły z różnych zebrao w przedsiębiorstwie, z posiedzeo zarządu i 

rady nadzorczej, 

6. informacje od pracowników 

7. uzyskane materiały i informacje dotyczące przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych 

danej branży (np. ważniejszych konkurentów). 
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2.1. Struktura sprawozdao finansowych 

 

2.1.1. Bilans 

 

Bilans jednostki gospodarczej jest zasadniczą częścią jej sprawozdania finansowego. 

Można go zdefiniowad ogólnie jako usystematyzowane, syntetyczne, sporządzone na 

określony moment (datę) zestawienie wartości składników majątkowych (aktywów) 

jednostki gospodarczej oraz źródeł ich finansowania (pasywów). Dualne ujęcie majątku w 

bilansie wynika z jego rozpatrywania w dwóch różnych przekrojach, a mianowicie: 

przedmiotowym i finansowym. Przekrój przedmiotowy w aktywach bilansu polega na 

przegrupowaniu składników majątku według postaci ich występowania oraz funkcji, jakie 

spełniają w danej jednostce gospodarczej. Przekrój finansowy w pasywach bilansu 

przedstawia wartośd majątku według źródeł jego finansowania. 

Aktywa i pasywa są bezwzględnie współzależne. Współzależnośd ta leży u podstaw 

równowagi bilansowej i wynika stąd, że składniki majątkowe są wyrazem wykorzystania 

źródeł ich finansowania. 

Bilans przedstawia zatem sytuację majątkową (aktywa) i finansową (pasywa) jednostki 

gospodarczej w ujęciu statycznym na określony dzieo. 

O wartości poznawczej informacji zawartych w bilansie przesądzają cechy jakościowe 

sprawozdao finansowych, traktowane też jako zasady bilansowe, obowiązujące przy 

sporządzaniu bilansu, a w szczególności: 

 zupełnośd, 

 rzetelnośd 

 sprawdzalnośd 

 ciągłośd 

 przejrzystośd 

 

Zupełnośd bilansu przejawia się w tym, że ukazane w nim wartości poszczególnych 

składników aktywów i pasywów są ukształtowane pod wpływem wszystkich operacji 

gospodarczych, które wystąpiły w danym okresie, zostały wprowadzone do ksiąg, a także 

pod wpływem zdarzeo, które wystąpiły po dacie bilansu (sprawozdania finansowego), a 
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przed datą jego zatwierdzenia, jeśli zdarzenia te mają wpływ na sytuację majątkową i 

finansową jednostki gospodarczej. 

 

Rzetelnośd bilansu to zgodnośd informacji w nim zawartych z prawdą materialną. 

Oznacza to, że: 

 ewidencja księgowa jest oparta na wiarygodnej dokumentacji, 

 pochodzące z ksiąg rachunkowych stany aktywów i pasywów są okresowo 

weryfikowane przez inwentaryzację, co zapewnia zgodnośd stanów ewidencyjnych z 

ich wielkością rzeczywistą. 

 

Sprawdzalnośd bilansu jest związana z jego kompletnością i rzetelnością. Polega na tym, że 

informacje zawarte w bilansie mogą byd porównane z dokumentami źródłowymi, z których 

pochodzą. 

 

Ciągłośd dotyczy zarówno formy, jak i treści bilansu. 

Ciągłośd formalna polega na zachowaniu tej samej formy bilansów sporządzonych na kolejno 

następujące po sobie momenty bilansowe. Jest warunkiem takiego samego ujawnienia w 

bilansie określonego zakresu i stopnia szczegółowości informacji z roku na rok. Ciągłośd ta 

jest realizowana w ewidencji przez odpowiednie otwieranie i zamykanie kont bilansowych. Z 

drugiej strony, bilans zapewnia ścisłe powiązanie ewidencji prowadzonej w kolejnych 

okresach sprawozdawczych. 

Ciągłośd merytoryczna polega na stosowaniu tych samych – z roku na rok –metod wyceny 

składników aktywów oraz ustalania wyniku finansowego. Jest warunkiem porównywalności 

określonych informacji ustalanych w kolejnych bilansach. 

 

Przejrzystośd bilansu znajduje wyraz we właściwym układzie pozycji bilansowych, ich 

grupowaniu według treści ekonomicznej w ujęciu ułatwiającym orientację w sytuacji 

majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej. 

Przejrzystości bilansu sprzyja wysoki stopieo uogólnienia informacji w nim zawartych. Wysoki 

stopieo uogólnienia stanowi jednak zagrożenie wartości poznawczej bilansu. W dążeniu 

zatem do zapewnienia przejrzystości z równoczesnym zapewnieniem odpowiedniej wartości 

poznawczej bilansu, stosunkowo dużą liczbę pozycji aktywów i pasywów grupuje się ,a 
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następnie ujmuje w odpowiedniej kolejności w obrębie poszczególnych grup. Podstawą 

łączenie pozycji bilansowych w grupy jest ich treśd ekonomiczna, natomiast podstawą ujęcia 

pozycji w ramach grup oraz kolejności grup jest dla: 

 aktywów kryterium ich płynności, 

 pasywów kryterium ich wymagalności. 

Kryteria wzrastającej płynności i wymagalności stosowane są w europejskich wzorach 

bilansu. Natomiast we wzorach amerykaoskich stosowane są kryteria malejącej płynności i 

wymagalności. 

 

W bilansie po stronie aktywów występują dwie podstawowe części: 

 

A. aktywa trwałe obejmujące wartości niematerialne i prawne, rzeczowy aktywa trwałe, 

należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe i długoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe, 

B. aktywa obrotowe z podziałem na zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje 

krótkoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

 

Aktywa odzwierciedlają majątek przedsiębiorstwa z wyodrębnieniem trwałych i bieżących 

jego części. Składniki majątkowe wykazywane są według zasady rosnącej płynności. 

 

Pasywa reprezentują źródła finansowania majątku. Bilans po stronie pasywów zawiera 

następujące części: 

 

A. kapitał (fundusz) własny z podziałem na kapitał (fundusz) podstawowy, należne 

wpłaty na kapitał podstawowy (wielkośd ujemna), udziały (akcje) własne (wielkośd 

ujemna), kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały 

rezerwowe, zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto, odpisy z zysku netto w 

ciągu roku obrotowego (wielkośd ujemna), 

B. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania z podziałem na rezerwy na zobowiązania, 

zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe i rozliczenia 

międzyokresowe. 
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Pasywa uszeregowane są według rosnącej wymagalności spłaty, reprezentują źródła 

finansowania majątku, umożliwiając stwierdzenie w jakiej części stanowi on własnośd firmy, 

w jakiej jest rezultatem zaangażowanego kapitału własnego. 

Klasyfikacja ta umożliwia bezpośrednią ocenę struktury majątku i źródeł jego finansowania 

oraz zmian zachodzących w tej strukturze. 

Bilans jest sporządzany na określony moment, prezentuje więc konkretny stan 

poszczególnych składników. Schemat bilansu znajduje się w tabeli 1. 
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Bilans zawiera dane umożliwiające stwierdzenie: 

 czy przedsiębiorstwo osiągnęło zysk, czy poniosło stratę, 

 jak kształtuje się zysk w stosunku do kapitałów własnych, 

 czy przedsiębiorstwo jest w stanie regulowad swoje bieżące zobowiązania, 

 czy jego sytuacja finansowa nie nasuwa zastrzeżeo wskazujących na możliwośd utraty 

wypłacalności, 

 informuje o wielkości zasobów jakimi dysponuje firma, 

 informuje o źródłach finansowania tych zasobów. 

 

Informacje wynikające z bilansu ulegają znacznemu wzbogaceniu, jeżeli jego dane 

porównujemy z danymi bilansów poprzednich (analiza dynamiczna). Możemy wówczas 

określid czy przedsiębiorstwo umocniło swoją pozycję, czy uległa ona pogorszeniu. 

 

Z racji występowanie w otoczeniu przedsiębiorstw licznych podmiotów gospodarczych, 

instytucji i osób fizycznych, które są zainteresowane informacjami finansowymi w praktyce 

sporządza się trzy bilanse: 

1) bilans handlowy – przeznaczony do publikacji zewnętrznej, 

2) bilans podatkowy – stanowiący podstawę dla prawidłowego naliczania podatków, 

3) bilans wewnętrzny – dla zaspokojenia wewnętrznych potrzeb informacyjnych i 

podejmowania decyzji. 
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Tabela 1. Schemat bilansu  

AKTYWA PASYWA 

A. Aktywa trwałe 

I. Wartości niematerialne i prawne 
1. Koszty zakooczonych prac rozwojowych 
2. Wartośd firmy 
3. Inne wartości niematerialne i prawne 
4. Zaliczki na poczet wartości n.i.p. 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 

1. Środki trwałe 
2. Środki trwałe w budowie 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 

III. Należności długoterminowe 

1. Od jednostek powiązanych 
2. Od pozostałych jednostek 

IV. Inwestycje długoterminowe 

1. Nieruchomości 
2. Wartości niematerialne i prawne 
3. Długoterminowe aktywa finansowe 
4. Inne inwestycje długoterminowe 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 
 

B. Aktywa obrotowe 

I. Zapasy 
1. Materiały 
2. Półprodukty i produkty w toku 
3. Produkty gotowe 
4. Towary 
5. Zaliczki na poczet dostaw 

II. Należności krótkoterminowe 
1. Należności od jednostek powiązanych 
2. Należności od pozostałych jednostek 

 
III. Inwestycje krótkoterminowe 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 

 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 

A. Kapitał (fundusz) własny 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 

(wielkośd ujemna) 
III. Udziały (akcje) własne (wielkośd ujemna) 
IV. Kapitał (fundusz)zapasowy 
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 
VIII. Zysk (strata) netto 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkośd ujemna) 
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

I. Rezerwy na zobowiązania 
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 

podobne 
3. Pozostałe rezerwy 

II. Zobowiązania długoterminowe 
1. Wobec jednostek powiązanych 
2. Wobec pozostałych jednostek 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 
1. Wobec jednostek powiązanych 
2. Wobec pozostałych jednostek 
3. Fundusze specjalne 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 
1. Ujemna wartośd firmy 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 
 

 

Aktywa ogółem Pasywa ogółem 

Źródło: Muszyoska B., Przewodnik po znowelizowanej Ustawie o rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w 

Polsce, Poznao-Łódź 2001, s.17. 
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2.1.2. Rachunek zysków i strat 

 

Dokonania przedsiębiorstwa w danym okresie prezentowane są w rachunku zysków i 

strat. Zasadnicza różnica między bilansem a rachunkiem zysków i strat polega na tym, że 

bilans przedstawia stan zasobów w określonym momencie czasu, natomiast rachunek 

zysków i strat, operując wielkościami strumieniowymi wyraża rezultaty działalności firmy w 

postaci dochodów, kosztów i zysków. 

 

Rachunek zysków i strat jest sprawozdaniem finansowym sporządzanym przez 

wszystkie przedsiębiorstwa, rejestrującym tworzenie się wyniku finansowego. Operując 

wielkościami strumieniowymi rachunek zysków i strat grupuje wszystkie przychody 

uzyskiwane ze sprzedaży dóbr i usług wyprodukowanych przez przedsiębiorstwo, przychody 

ze sprzedaży towarów w ramach prowadzonej działalności handlowej, przychody z operacji 

finansowych i inne ich rodzaje oraz odpowiadające tym rodzajom działalności koszty i straty. 

Porównanie sumy przychodów i zysków z sumą kosztów i strat pozwala na ustalenie 

ostatecznego wyniku finansowego (zysku / straty). Powstała w ten sposób wielkośd powinna 

byd taka sama, jak różnica między ogólną sumą aktywów a łączną wartością pasywów. 

 

W konstrukcji rachunku zysków i strat można wyróżnid kilka poziomów: 

 

1) wynik finansowy (zysk/strata) brutto ze sprzedaży, jako różnica pomiędzy 

przychodami ze sprzedaży a kosztami działalności operacyjnej, 

2) wynik finansowy (zysk/strata) na działalności operacyjnej, jako różnica pomiędzy 

wynikiem finansowym ze sprzedaży, powiększonym o pozostałe przychody 

operacyjne, zaś zmniejszonym o pozostałe koszty operacyjne, 

3) wynik finansowy (zysk/strata) brutto na działalności gospodarczej, jako różnica 

pomiędzy wynikiem finansowym na działalności operacyjnej powiększonym o 

przychody finansowe, zaś zmniejszonym o koszty finansowe, 

4) wynik finansowy (zysk/strata) brutto, jako różnica pomiędzy wynikiem finansowym 

brutto na działalności gospodarczej powiększonym o zyski nadzwyczajne, a 

pomniejszonym o straty nadzwyczajne, 
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5) wynik finansowy (zysk/strata) netto, jako różnica pomiędzy wynikiem finansowym, a 

podatkiem dochodowym i innymi obowiązkowymi obciążeniami wyniku finansowego. 

Rys. 4. Struktura rachunku zysków i strat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Stępieo M., Wydymus Z., Podstawy Rachunkowości, DEBET S.C., Kraków 1998, 

s. 140. 
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Istnieją dwa sposoby sporządzania rachunku zysków i strat różniące się sposobem ujęcia 

kosztów: 

 Kalkulacyjny rachunek zysków i strat - koszt sprzedanych produktów oblicza się jako 

sumę skalkulowanych kosztów bezpośrednich i uzasadnionej części kosztów 

pośrednich produkcyjnych wytworzenia sprzedanych produktów. 

Koszty sprzedanych towarów i produktów ujawnia się w przekroju: 

 wartości sprzedanych towarów i materiałów, 

 kosztów wytworzenia sprzedanych produktów, 

 kosztów sprzedaży, 

 kosztów zarządu 

 

 Porównawczy rachunek zysków i strat - koszt jest sumą kosztów według rodzajów 

poniesionych w okresie. Przyrost, bądź ubytek stanu produktów między początkiem, 

a koocem okresu obrachunkowego koryguje przychody ze sprzedaży produktów. 

Koszty działalności operacyjnej ujawnia się w następującym przekroju: 

 wartośd sprzedanych towarów i materiałów, 

 koszty w układzie rodzajowym: 

- zużycie materiałów i energii, 

- usługi obce, 

- podatki i opłaty, 

- wynagrodzenia, 

- świadczenia na rzecz pracowników, 

- amortyzacja, 

- pozostałe. 

 

Jednostki gospodarcze mogą sporządzad rachunek zysków i strat według jednego z 

dwóch wariantów. Jednostki te same określają, czy sporządzają porównawczy rachunek 

zysków i strat, czy kalkulacyjny. 

Przyjęcie określonego rozwiązania uzależnione jest od charakteru działalności gospodarczej 

prowadzonej przez jednostkę. Jednostki prowadzące jednorodną działalnośd na niewielką 

skalę opracowują porównawczy rachunek zysków i strat. Stosowanie kalkulacyjnego 



„Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym” 

 

 33 

rachunku zysków i strat jest celowe szczególnie w dużych jednostkach o zróżnicowanej 

strukturze produkcji, a także w jednostkach ustalających ceny w oparciu o formułę kosztową. 

Podstawową zmianą dotyczącą rachunku zysków i strat po wprowadzeniu 

znowelizowanej Ustawy o rachunkowości jest fakt, że ustawodawca, podobnie jak w ustawie 

z 1994 roku, dał możliwośd wyboru metody jego sporządzania, ale pozostawił tylko po 

jednym wariancie z każdej metody. W obu przypadkach rachunek sporządza się tzw. 

„metodą drabinkową”. 

Rachunek zysków i strat zarówno w wersji kalkulacyjnej jak i porównawczej uległ 

pewnym modyfikacjom nie tylko w zakresie nazewnictwa i grupowania, ale również co do 

sposobu prezentacji danych. Zasadniczej zmianie ulega definicja strat i zysków 

nadzwyczajnych, rozumianych w nowych warunkach jako skutek zdarzeo trudnych do 

przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym ryzykiem 

jej prowadzenia. Schematy rachunków zysków i strat zawierają tabele 2 i 3. 

 

Wartości strumieniowe wynikające z rachunku zysków i strat mają duże znaczenie dla: 

 zestawienia i analizy źródeł zysków i strat, 

 szczegółowej oceny przepływów środków pieniężnych i zdolności płatniczej, 

 ustalenia rzeczywistej pozycji dochodowej przedsiębiorstwa, 

 prognozowania wyniku finansowego a zwłaszcza wnioskowania o przyszłej pozycji 

dochodowej, 

 lepszego poznania zagrożeo. 
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Tabela 2. Rachunek zysków i strat, wersja jednostronna – porównawcza 

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 
I. Przychód ze sprzedaży produktów 
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartośd dodatnia, zmniejszenia – wartośd ujemna) 
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

 
B. Koszty działalności operacyjnej 

I. Zużycie materiałów i energii 
II. Usługi obce 
III. Podatki i opłaty 
IV. Wynagrodzenia 
V. Świadczenia na rzecz pracowników 
VI. Amortyzacja 
VII. Pozostałe 

 
C. Zysk/Strata ze sprzedaży 

 
D. Pozostałe przychody operacyjne 

I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego 
II. Dotacje 
III. Pozostałe przychody operacyjne 

 
E. Pozostałe koszty operacyjne 

I. Wartośd sprzedanych składników majątku trwałego 
II. Pozostałe koszty operacyjne 

 
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej 
 
G. Przychody finansowe 

I. Dywidenda z tytułu udziałów – w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych 
II. Odsetki uzyskane 

III. Pozostałe 
 

H. Koszty finansowe 
I. Odpisy aktualizujące wartośd finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych 

papierów wartościowych 
II. Odsetki do zapłacenia – w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych 

III. Pozostałe 
 

I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej 
J. Wynik zdarzeo nadzwyczajnych 

I. Zyski nadzwyczajne 
II. Straty nadzwyczajne 

 
K. Zysk/Strata brutto 
L. Podatek dochodowy 
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  
N. Zysk/Strata netto 

Źródło: Turzyoska M., Kalinowski J., Ustawa o rachunkowości – komentarz porównawczy, Dom Wydawniczy 

ABC, Warszawa 2002, s. 138. 
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Tabela 3. Rachunek zysków i strat, wersja jednostronna – kalkulacyjna 

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 
 

B. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 
I. Koszt wytworzenia sprzedanych towarów i materiałów 
II. Wartośd wytworzenia sprzedanych towarów i materiałów 

 
C. Zysk/Strata brutto ze sprzedaży 
D. Koszty sprzedaży 
 
E. Koszty ogólnego zarządu 

 
F. Zysk/Strata ze sprzedaży 

 
G. Pozostałe przychody operacyjne 

I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego 
II. Dotacje 

III. Pozostałe przychody operacyjne 
 

H. Pozostałe koszty operacyjne 
I. Wartośd sprzedanych składników majątku trwałego 

II. Pozostałe koszty operacyjne 
 

I. Zysk/Strata na działalności operacyjnej 
 

J. Przychody finansowe 
I. Dywidendy z tytułu udziałów – w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych 

II. Odsetki uzyskane 
III. Pozostałe 

 
K. Koszty finansowe 

I. Odpisy aktualizujące wartośd finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów 
wartościowych 

II. Odsetki do zapłacenia – w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych 
III. Pozostałe 

 
L. Zysk/Strata brutto na działalności operacyjnej 

 
M. Wynik zdarzeo nadzwyczajnych 

I. Zyski nadzwyczajne 
II. Straty nadzwyczajne 

 
N. Zysk/Strata brutto 

 
O. Podatek dochodowy 

 
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

 
Q. Zysk/Strata netto 

 

Źródło: Turzyoska M., Kalinowski J., Ustawa o rachunkowości – komentarz porównawczy, Dom Wydawniczy 

ABC, Warszawa 2002, s. 139. 
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2.1.3. Informacja dodatkowa 

 

Dane zawarte w podstawowych sprawozdaniach finansowych są zwykle wzbogacone 

w dośd szerokim zakresie przez tzw. informację dodatkową. Wyjaśnia ona bliżej treśd bilansu 

i rachunku zysków i strat, aby sprawozdanie finansowe przedstawiało rzetelnie i jasno 

sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentownośd jednostki 

Informacja dodatkowa składa się z dwóch części: 

 „Wprowadzenie” 

 „Informacje dodatkowe i wyjaśnienia”. 

 

We „Wprowadzeniu” obok podstawowych informacji o jednostce należy wskazad : 

a) czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i 

czy nie istnieją okoliczności wskazujące na jej zagrożenie, 

b) przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz 

pomiaru wyniku finansowego. 

 

Informacja dodatkowa powinna zawierad: 

 objaśnienia stosowanych metod wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego 

oraz przedstawienie przyczyn ich ewentualnych zmian w stosunku do roku 

poprzedzającego, 

 uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu oraz elementach rachunku zysków 

i strat, 

 wszelkie inne znaczące informacje niezbędne do zrozumienia pozycji bilansowych 

oraz rachunku zysków i strat, 

 proponowany podział zysku lub pokrycie straty, 

 podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia do pozycji zestawienia zmian w kapitale 

(funduszu) własnym, 

 dodatkowe objaśnienia i informacje do pozycji rachunku przepływów pieniężnych, 

 inne istotne dane dotyczące zrozumienia sprawozdania finansowego. 
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2.1.4. Rachunek  przepływów pieniężnych 

 

Rachunek  przepływów  pieniężnych jest opracowywane na podstawie bilansu i 

rachunku zysków i strat w celu pełniejszego poznania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a 

szczególnie rentowności i zdolności płatniczej. Sporządzają je spółki akcyjne, banki, 

ubezpieczyciele oraz inne jednostki objęte obowiązkiem badania i ogłaszania rocznych 

sprawozdao finansowych. Schemat rachunku zysków i strat przedstawia tabela 4. 

Sprawozdanie to obrazuje przepływ środków pieniężnych w toku działalności 

gospodarczej przedsiębiorstwa, a także określa strukturę źródeł przychodów i sposobów ich 

rozdysponowania. W przeciwieostwie do bilansu nie ujmuje się tu zasobów majątku i 

kapitału, ale tylko ich zmiany (ruch), co pozwala na analizę dynamiki rozwoju 

przedsiębiorstwa. 

Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje zmiany sytuacji finansowej jednostki 

wywołane przez strumienie pieniężne. Na jego podstawie można ocenid: 

 zdolności jednostki do regulowania zaciągniętych zobowiązao i wypłacania 

dywidendy, 

 dalsze możliwości kreowania przyrostów gotówki, 

 przyszłe zapotrzebowanie na zewnętrzne finansowanie, 

 źródła różnicy powstałej między zyskiem i przyrostem gotówki z działalności 

operacyjnej, 

 efekty gotówkowe z działalności inwestycyjnej i finansowej. 

 

Rachunek  przepływów pieniężnych obejmuje zarówno żywą gotówkę (w kasie, na 

koncie bankowym), jak i jej ekwiwalenty. Przedsiębiorstwo musi dysponowad odpowiednią 

kwotą pieniężną na bieżące płatności z tytułu wynagrodzeo pracowniczych, dostaw 

zaopatrzeniowych, obciążeo podatkowych itp. Jednak kwotę tę zazwyczaj utrzymuje się na 

jak najniższym poziomie, ponieważ pieniądz nawet krótko ulokowany przynosi dochody. 

Przykładami równoważników gotówki mogą byd krótkoterminowe obligacje rządowe lub 

bankowe. 
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W rachunku przepływów pieniężnych wyodrębnia się trzy typy strumieni pieniężnych 

(wpływów i wydatków): 

a) z działalności operacyjnej, 

b) z działalności inwestycyjnej, 

c) z działalności finansowej. 

 

Działalnośd operacyjna. 

Działalnośd operacyjna dotyczy zakresu działalności jednostki, do którego dana 

jednostka, na mocy statutu została powołana. Są to zatem przede wszystkim skutki pieniężne 

takich transakcji, które uwzględnia się przy ustalaniu wyniku finansowego ze sprzedaży. W 

przypadku gdy w statucie jednostki określono takie obszary działalności, w których 

transakcje są dokonywane nieregularnie lub sporadycznie, jednostka powinna wykazad 

przepływy z tego tytułu jako element odpowiednio działalności inwestycyjnej lub finansowej. 

 

W działalności operacyjnej ujmuje się w szczególności następujące kategorie wpływów i 

wydatków: 

 wpływy ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz świadczenia usług, 

 wpływy z tytułu honorariów, praw autorskich, opłat, umów i innych przychodów 

operacyjnych, 

 wydatki dla dostawców z tytułu zapłaty za dostarczone surowce, towary, materiały i 

usługi świadczone na rzecz jednostki, 

 wydatki na rzecz pracowników oraz wypłacone w ich imieniu 

 wpływy i wydatki z tytułu ubezpieczenia jednostki dotyczące roszczeo, rent i innych 

korzyści operacyjnych, 

 wydatki z tytułu zapłaty lub wpływy z tytułu zwrotu podatku dochodowego, innych 

podatków i opłat o charakterze publiczno-prawnym, 

 wpływy i wydatki z tytułu kontraktów zawieranych w celu późniejszego ich 

odsprzedania, jeżeli są one elementem działalności operacyjnej. 

 

Działalnośd inwestycyjna. 

W działalności inwestycyjnej ujmuje się wpływy i wydatki związane z obrotem 

aktywami trwałymi jednostki (z wyjątkiem długoterminowych rozliczeo międzyokresowych) 
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oraz inwestycjami krótkoterminowymi (z wyjątkiem środków pieniężnych i innych aktywów 

pieniężnych). Działalnośd ta obejmuje nie tylko kategorie klasyfikowane w bilansie jako 

inwestycje, ale również te, które dotyczą rzeczowych składników aktywów trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych. 

Z punktu widzenia klasyfikacji strumieni przepływów pieniężnych nie ma znaczenia, 

czy maszyna została nabyta w celu odsprzedaży czy zaangażowania w działalnośd 

podstawową. Wydatki z obu tytułów należy klasyfikowad w rachunku przepływów 

pieniężnych jako element działalności inwestycyjnej. 

 

W działalności inwestycyjnej wyróżnia się w szczególności następujące pozycje: 

 wydatki z tytułu nabycia składników rzeczowych aktywów trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych, 

 wpływy ze sprzedaży składników rzeczowych aktywów trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz aktywów finansowych, 

 wpływy i wydatki z tytułu udzielenia i zwrotu pożyczek krótko- i długoterminowych 

udzielonych innym jednostkom, 

 wydatki z tytułu zaliczek dotyczących działalności inwestycyjnej oraz wpływy z tytułu 

zwrotu tych zaliczek, 

  wpływy i wydatki z tytułu zawarcia kontraktów terminowych, transakcji swapowych i 

transakcji dotyczących opcji, 

 wpływy i wydatki z tytułu pieniężnych kosztów i korzyści dotyczących wymienionych 

wcześniej tytułów, np. otrzymane odsetki od lokat, otrzymane dywidendy, 

zrealizowane różnice kursowe. 

 

Działalnośd finansowa. 

W działalności finansowej ujmuje się wpływy i wydatki związane zarówno z 

pozyskaniem, jak i utratą własnych oraz obcych źródeł finansowania. Wspomniane kategorie 

oznaczają z jednej strony wystąpienie wpływu lub wydatku, a z drugiej strony powodują 

zmiany w rozmiarach i strukturze kapitału własnego i obcego w jednostce. Niektóre zmiany 

w rozmiarach i strukturze kapitału własnego i obcego nie powodują w jednostce przepływu 

pieniężnego i dlatego nie są ujmowane w rachunku przepływów pieniężnych. 
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W działalności finansowej ujmuje się w szczególności: 

 wpływy z emisji akcji lub udziałów, 

 płatności dla właścicieli z tytułu nabycia lub wykupu akcji bądź udziałów jednostki, 

 wpływy z emisji własnych dłużnych papierów wartościowych długo- i 

krótkoterminowych, 

 zaciągnięcie i spłatę kredytów i pożyczek, 

 wydatki z tytułu podziału wyniku finansowego z lat poprzednich, 

 wydatki leasingobiorcy poniesione na redukcję zobowiązania z tytułu umowy leasingu 

finansowego, 

 zapłacone odsetki, prowizje bankowe, opłaty manipulacyjne i inne pieniężne koszty 

(lub korzyści) pozyskania kapitału. 

 

Metody liczenia przepływów pieniężnych 

1) metoda bezpośrednia – polega na wykazywaniu w ramach działalności operacyjnej 

podstawowych tytułów wpływów i wydatków, które w rachunku przepływów 

pieniężnych są ujmowane jako odrębne pozycje, a następnie zagregowane do wartości 

łącznej przepływów pieniężnych netto z tej działalności. 

Do głównych zalet stosowania metody bezpośredniej należą: 

 prezentacja struktury wpływów i wydatków z działalności operacyjnej, 

 dostarczanie informacji użytecznej w określaniu przyszłych przepływów pieniężnych z 

działalności operacyjnej, która nie jest dostępna w przypadku zastosowania metody 

pośredniej, 

 łatwośd weryfikacji pozycji wpływów i wydatków, w sposób wolny od stronniczości. 

 

2) metoda pośrednia – oznacza w praktyce koniecznośd korygowania wartości wyniku 

finansowego netto o pozycje nie powodujące zmian w środkach pieniężnych lub ich 

ekwiwalentach oraz o wyniki z działalności pozaoperacyjnej i elementy pieniężne, które 

klasyfikuje się do innego, niż operacyjna, rodzaju działalności. 

Do zalet metody pośredniej zalicza się: 

 wykazywanie zmian w aktywach bieżących netto, 
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 większa dostępnośd informacji dotyczących relacji między memoriałowym wynikiem 

finansowym a wynikiem kasowym z działalności operacyjnej, 

 wskazanie, że osiąganie zysku to nie to samo co posiadanie środków pieniężnych, 

 równie precyzyjne jak w metodzie bezpośredniej wykazanie przepływów pieniężnych 

z pozostałych rodzajów działalności (w postaci wpływów i wydatków), 

 łatwiejsze powiązanie pozycji rachunku przepływów pieniężnych z pozycjami bilansu 

oraz rachunku zysku i strat. 

 

Rachunek przepływów pieniężnych należy sporządzad metodą bezpośrednią lub 

pośrednią. Wybór metody, którego dokonuje kierownik, daje jednostkom większą swobodę 

co do formy prezentacji informacji o przepływach, w zależności od specyfiki działalności oraz 

możliwości generowania danych finansowych o określonej strukturze. W konsekwencji 

rozwiązanie takie może w istotny sposób wpłynąd na wierny obraz firmy oraz poprawid 

czytelnośd sprawozdania. 

Bez względu na rodzaj zastosowanej metody ostateczna wartośd przepływów 

pieniężnych netto z działalności operacyjnej pozostaje taka sama, inne są jednak informacje 

wykazywane przy użyciu każdej z nich. Obie metody odnoszą się wyłącznie do działalności 

operacyjnej, pozostałe pozycje sprawozdania, jak również zmiana stanu środków 

pieniężnych, pozostają takie same w obu metodach. 

W przypadku sporządzania przez jednostkę rachunku przepływów pieniężnych 

metodą bezpośrednią w dodatkowych informacjach i objaśnieniach należy wykazad 

uzgodnienie wartości wyniku netto i przepływów pieniężnych netto z działalności 

operacyjnej, poprzez prezentację korekt uzgadniających wymienione wielkości. Oznacza to w 

praktyce koniecznośd sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych dwiema metodami. 
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Tabela 4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
I. Wynik finansowy netto 
II. Korekty o pozycje: 

1. Amortyzacja 
2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych 
3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone 
4. Rezerwy na należności 
5. Inne rezerwy 
6. Podatek dochodowy od zysku brutto 
7. Podatek dochodowy zapłacony 
8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej 
9. Zmiana stanu zapasów 
10. Zmiana stanu należności i roszczeo 
11. Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz 

funduszy specjalnych 
12. Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych 
13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 
14. Inne pozycje 

III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 
 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych 
II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 
III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych 
IV. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 
V. Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych (w tym również 

przeznaczonych do obrotu) 
VI. Udzielone/Zwrócone pożyczki 
VII. Otrzymane/Zwrócone dywidendy 
VIII. Otrzymane/Zwrócone odsetki 
IX. Inne pozycje 
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
I. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych kredytów bankowych 
II. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów 

wartościowych 
III. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych 
IV. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów 

wartościowych 
V. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
VI. Płatności zobowiązao z tytułu umów leasingu finansowego 
VII. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału 
VIII. Zapłacone/Zwrócone odsetki 
IX. Inne pozycje 
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 

 
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 

 
E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego 

 
F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego 

Źródło: Gmytrasiewicz M., Karmaoska A., Olchowicz I., Rachunkowośd finansowa, Difin, Warszawa 2000, s. 527. 



„Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym” 

 

 43 

3. Obszary analizy finansowej 

 

3.1. Analiza dynamiki i struktury bilansu oraz rachunku zysków i strat 

 

Wstępnym etapem analizy danych sprawozdania finansowego może byd ustalenie i 

ocena dynamiki i struktury bilansu oraz rachunku zysków i strat. Pozwala to na rozpoznanie 

zmian jakie dokonały się w stanie składników majątku i kapitału całkowitego, a także 

wielkości elementów wyniku finansowego w zakresie osiągniętego zysku lub poniesionej 

straty. 

Analiza pozycji finansowej przedsiębiorstwa, przeprowadzana między innymi na 

podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat, uwzględnia różne stopnie szczegółowości, 

dzieląc się na analizę wstępną i analizę właściwą. Analiza wstępna zawiera analizę 

porównawczą danych i analizę struktury danych. 

Analiza porównawcza danych polega na ustaleniu i ogólnej ocenie wzrostu i zmniejszeniu 

poszczególnych składników bilansu oraz rachunku zysków i strat. Analiza struktury danych 

bilansu oraz rachunku zysków i strat polega na ustaleniu i ocenie udziału poszczególnych 

pozycji w ogólnych kwotach aktywów, pasywów oraz przychodów. Daje to orientację o 

randze objętych badaniem składników sprawozdania finansowego i ich zmianach 

strukturalnych. 

Przy analizie bilansu oraz rachunku zysków i strat przestrzega się zasady stopniowego 

przechodzenia od zagadnieo ogólnych do oceny pozycji szczegółowych. Rozpoczyna się ją 

zatem od analizy wstępnej, określanej jako tak zwane czytanie bilansu oraz rachunku zysków 

i strat, które umożliwia wyrobienie poglądu na ogólną sytuację finansową i wykrycie pozycji 

świadczących o nieprawidłowej gospodarce przedsiębiorstwa. Polega ono na 

zinterpretowaniu treści poszczególnych pozycji, umiejętnym badaniu zmian i proporcji tych 

pozycji, trafnym ustaleniu, co te zmiany oznaczają oraz jaki mają wpływ na gospodarkę 

finansową. 

Znajomośd treści poszczególnych pozycji analitycznego bilansu oraz analitycznego 

rachunku zysków i strat umożliwia analizowanie zawartych w tych zestawieniach informacji 

tak w układzie poziomym, jak i pionowym. 
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3.1.1. Analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat w przekroju poziomym 

 

Czytanie sprawozdao finansowych w układzie poziomym polega na porównywaniu 

poszczególnych pozycji aktywów i pasywów za dwa lub więcej kolejnych okresów 

obrachunkowych. Umożliwia to ustalenie zmian w kwotach absolutnych zachodzących z 

okresu na okres w sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Jest to więc analiza 

porównawcza danych. Analiza tych zmian, które mogą byd również przedstawione w 

procentach w stosunku do poprzedniego okresu, ułatwia wnioskowanie na temat 

prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstwa w przeszłości (analiza ex post) oraz 

przewidywanie tendencji jej rozwoju w następnych okresach (analiza ex ante). 

 

Często pod pojęciem analizy poziomej bilansu rozumie się porównanie danych 

absolutnych pozycji aktywów z odpowiednimi pozycjami pasywów. Tak określona analiza 

pozioma wykracza jednak poza zakres analizy wstępnej, rozumianej jako analiza dynamiki i 

struktury danych. Dotyczy to już analizy ogólnej sytuacji majątkowej i finansowej, a jej 

przeprowadzenie umożliwia zastosowanie analizy wskaźnikowej. 

 

W analitycznych zestawieniach finansowych umieszcza się w pierwszej kolumnie dane 

za okres ubiegły, a w drugiej kolumnie za okres sprawozdawczy. Układ taki jest wygodniejszy 

podczas porównywania danych za okres bieżący z danymi za okres miniony (bazowy). 

Porównanie poziomów badanego zjawiska w dwóch okresach przeprowadza się na 

podstawie wskaźników zwanych indeksami. Dynamikę zjawiska w okresie badanym w 

stosunku do okresu podstawowego (bazowego) można przedstawid za pomocą trzech 

rodzajów indywidualnych wskaźników dynamiki, a mianowicie: przyrostu absolutnego, 

tempa wzrostu i wskaźnika zmian. 

 

Przyrost absolutny to różnica pomiędzy poziomami badanego zjawiska w okresach badanym 

a podstawowym. Różnica absolutna odpowiada na pytanie, o ile zwiększył się lub zmniejszył 

poziom badanego zjawiska w okresie badanym w porównaniu do okresu podstawowego. 

Przyrost absolutny może byd dodatni lub ujemny w zależności od tego, czy nastąpił wzrost 

czy też spadek badanego zjawiska. Jest to miara bezwzględna. 
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Tempo przyrostu określa stosunek przyrostu absolutnego do poziomu zjawiska w okresie 

uznanym za podstawowy. Tempo przyrostu odpowiada na pytanie, o ile razy przyrost 

absolutny badanego zjawiska jest wyższy lub niższy od jego poziomu w okresie 

podstawowym. 

Wskaźnik zmian, do którego często zawęża się wskaźnik dynamiki, oznacza stosunek 

poziomu zjawiska w okresie badanym do poziomu tego zjawiska w okresie podstawowym. Te 

dwie ostatnie miary, będące wskaźnikami względnymi, można wyrażad za pomocą 

procentów i mają one taką samą wartośd poznawczą. 

 

Jeżeli dysponuje się danymi za kilka ubiegłych okresów, można rozszerzyd porównanie w 

czasie, w celu zorientowania się w trendzie badanego zjawiska. 

 

Operując wskaźnikami procentowymi zmian danych bilansu oraz rachunku zysków i 

strat trzeba mied na uwadze, że nierzadko mogą one prowadzid do mylnych wniosków 

zwłaszcza wówczas, gdy wyjściowa podstawa była zbyt niska lub dane uległy znacznym 

fluktuacjom z okresu na okres. 

 

Zachowując określoną ostrożnośd wnioskowania można jednak na podstawie analizy 

poziomej sprawozdao finansowych dośd realistycznie ocenid trendy rozwojowe, jakie mogą 

w przyszłości występowad w przedsiębiorstwie, uwzględniając dodatkowo przewidywane 

zmiany warunków funkcjonowania w następnych okresach. Wnioski w tej dziedzinie będą 

bardziej realistyczne, jeżeli analizuje się dane za kilka okresów wstecz, nie ograniczając się do 

porównao jedynie z poprzednim okresem. 

 

Istotnym utrudnieniem przy czytaniu sprawozdao finansowych, a zwłaszcza przy ich 

analizie w układzie poziomym jest inflacja. W wielu krajach nierzadko są publikowane, 

niezależnie od sprawozdao sporządzonych w cenach bieżących, wybrane ich pozycje po 

wyeliminowaniu skutków inflacji. Najczęściej dane sprawozdao finansowych za poszczególne 

okresy przy zastosowaniu indeksów wzrostu cen przeliczane są wówczas na jednolity poziom 

cen. 
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W toku oceny wskaźników dynamiki rozpatruje się zazwyczaj najpierw zmiany ogólnej 

sumy, poszczególnych grup, rozdziałów, a następnie w ich ramach pozycji bilansowych. Ten 

tok dedukcyjny pozwala na stwierdzenie, w jakiej zależności pozostają zmiany całości 

aktywów i pasywów w stosunku do ich elementów składowych. 
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3.1.2. Analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat w przekroju pionowym 

 

Uzupełnieniem analizy poziomej jest analiza pionowa. Czytanie sprawozdao 

finansowych w układzie pionowym polega na ustaleniu i analizowaniu struktury aktywów i 

pasywów wykazanych w bilansie analitycznym, a także struktury elementów składających się 

na łączny wynik finansowy przedsiębiorstwa. Jednocześnie porównanie zmian strukturalnych 

z okresu na okres dostarcza dodatkowych informacji na temat sytuacji majątkowej i 

finansowej przedsiębiorstwa. Przeprowadzając taką analizę bilansu oblicza się udział 

poszczególnych składników majątku i kapitałów w łącznej sumie bilansowej, a także bada się 

wewnętrzne struktury podstawowych grup majątku i kapitałów. 

 

Wskaźniki struktury informują o udziale określonej części w całości. Ustala się je jako 

stosunek wielkości szczegółowych do wielkości łącznej. Tak więc wyrażają one wagę 

poszczególnych pozycji w wielkości ogółem. Wskaźniki struktury można wyrażad za pomocą 

procentów. 

 

Wskaźniki struktury mogą byd porównywane w czasie, w celu ustalenia zmian 

strukturalnych badanej wielkości, jakie nastąpiły w okresie badanym w stosunku do okresu 

bazowego. Porównanie tych wskaźników za okres sprawozdawczy ze wskaźnikami za okres 

ubiegły, ukazuje ogólny kierunek zmian w poszczególnych pozycjach zestawieo 

analitycznych. Trzeba pamiętad, że w sytuacji kiedy wskaźniki struktury są wyrażane w 

procentach, zmiana absolutna pomiędzy tymi wskaźnikami w czasie jest określana wyłącznie 

w punktach procentowych. 

 

Analiza może nie tylko dotyczyd porównao w czasie ale także porównao z planem. 

Opracowane przez przedsiębiorstwo plany finansowe zawierają z reguły planowany 

rachunek zysków i strat oraz planowany bilans na koniec roku. Istnieje wtedy możliwośd 

oceny dotrzymania planowanych założeo. Jednak plany są dokumentami wewnętrznymi 

przedsiębiorstwa i nie podlegają opublikowaniu łącznie z rocznym sprawozdaniem 

finansowym. Analiza wykonania planu może byd zatem przeprowadzona tylko wewnątrz 

przedsiębiorstwa. 
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3.2. Analiza wskaźnikowa 

 
3.2.1. Analiza ogólnej sytuacji majątkowej i finansowej 

 

Analiza bilansu i rachunku zysków i strat pozwala na ocenę zmian w strukturze i 

dynamice majątku i kapitałów. W ramach wstępnej analizy bilansu bada się również 

powiązania między podstawowymi grupami aktywów i pasywów. Umożliwia to dokonanie 

ogólniejszej oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Analiza ta obejmuje 

zależności pomiędzy podstawowymi elementami bilansu w układzie poziomym i pionowym.  

 

Powiązania poziome 

W układzie poziomym wyróżniamy następujące wskaźniki: 

 wskaźnik zastosowania kapitału własnego: 

trwałraktywa

wlasnykapital
Zkw   

 

Wskaźnik zastosowania kapitału własnego określa stopieo finansowania majątku trwałego 

przedsiębiorstwa. Jeżeli majątek trwały jest w pełni pokryty kapitałem własnym, to 

zachowana zostaje „złota reguła bilansowa”. Reguła ta jako kryterium przyjmuje stopieo 

ryzyka. Według niej, majątek obciążony wysokim ryzykiem – czyli trwałe składniki majątku – 

powinien byd sfinansowany z kapitału własnego. Ta częśd majątku, jak i kapitału oddana jest 

do dyspozycji przedsiębiorstwa na długi okres. Oznacza to w praktyce, że kapitał własny 

powinien byd co najmniej równy majątkowi trwałemu. „Złota reguła bilansowa” dośd często 

nie sprawdza się we współczesnej gospodarce rynkowej. Za podstawową przyczynę można 

uznad łatwiejszy dostęp do kapitału obcego niż pozyskanie kapitału własnego. Dlatego też 

coraz częściej stosowana jest „złota reguła bankowa”. Zgodnie z nią majątek trwały 

przedsiębiorstwa powinien byd przynajmniej pokryty kapitałem stałym (kapitał własny i 

długoterminowy kapitał obcy). Przy prawidłowej polityce finansowej w przedsiębiorstwie 

kwota kapitału stałego powinna przekraczad wartośd majątku trwałego o niskim stopniu 

płynności. Oznacza to, iż kapitał stały pokryje częściowo również majątek obrotowy.  
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 wskaźnik zastosowania kapitału obcego 

obrotoweaktywa

obcykapital
Zko   

Wskaźnik ten określa stopieo finansowania majątku obrotowego ze zobowiązao krótko i 

długoterminowych.  

 

W przedsiębiorstwie występuje korzystna sytuacja gdy: 

 wskaźnik zastosowania kapitału własnego jest wyższy od jedności, a wskaźnik 

zastosowania kapitału obcego jest mniejszy od jedności, 

 wskaźnik zastosowania kapitału własnego wykazuje tendencję rosnącą a wskaźnik 

zastosowania kapitału obcego tendencje malejącą 

 

Powiązania pionowe 

 

W układzie pionowym wyróżniamy: 

 

 wskaźnik struktury kapitału 

obcykapital

wlasnykapital
Sk   

Wskaźnik struktury kapitału przedstawia relację kapitału własnego przedsiębiorstwa do 

wszystkich jego zobowiązao. Wysoki poziom tego wskaźnika świadczy o dobrej kondycji 

firmy oraz wskazuje na możliwośd rozwoju.  

 

 wskaźnik struktury majątku 

obrotoweaktywa

trwałraktywa
Sm   

 

Wskaźnik struktury majątku nazywany jest również stopniem unieruchomienia majątku lub 

stopniem elastyczności. Wyraża on zdolnośd dostosowania się przedsiębiorstwa do zmian 

rynkowych. Jego wartośd powyżej jedności oznacza stosunkowo małą elastycznośd, a poniżej 

jedności wyższą elastycznośd. Tendencja malejąca wskaźnika wskazuje na wzrost 

elastyczności, natomiast tendencje rosnąca na jej spadek. Wskaźnik ten w dużym stopniu 
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zależy od rodzaju prowadzonej działalności. W przedsiębiorstwach nie wymagających dużego 

wyposażenia technicznego kształtuje się on na dośd niskim poziomie. Jego tendencja 

wzrostowa świadczy o umacnianiu się bazy materialno-technicznej. 

 

3.2.2. Analiza płynności finansowej 

 

Przedsiębiorstwo prowadząc działalnośd gospodarczą powinno zachowywad płynnośd 

finansową. Pojęcie płynności może byd używane w różnych znaczeniach: 

 

 płynnośd jako pozytywny stan środków płatniczych,  

 płynnośd w rozumieniu zdolności składników majątku do powrotnej przemiany w 

pieniądz, 

 płynnośd jako stosunek pokrycia zobowiązao składnikami majątku, 

 płynnośd jako możliwośd pokrycia w każdym momencie zobowiązao przedsiębiorstwa. 

 

Powiązanie płynności finansowej z pozytywnym stanem środków płatniczych to 

podejście znacznie uproszczone, które nie posiada dużej wartości poznawczej. O płynności 

finansowej przedsiębiorstwa nie decyduje bowiem pozytywny stan środków płatniczych, lecz 

to czy jest ono w stanie wypełnid powstałe zobowiązania. Dodatnia wielkośd środków 

płatniczych nie musi odpowiadad wielkości przypadających do zapłaty zobowiązao. Stan 

środków płatniczych obejmuje ponadto tylko częśd będących do dyspozycji środków 

pieniężnych. Fakt ten uwzględnia druga z przedstawionych definicji.  

Zdolnośd aktywów przedsiębiorstwa do przekształcania się w środki pieniężne określają dwa 

elementy: 

 czas, w którym pojedyncze aktywa w ramach normalnego ruchu okrężnego mogą 

byd przekształcone w pieniądz, 

 możliwośd wcześniejszego spieniężenia. 

 

Płynnośd finansowa określana jako zdolnośd poszczególnych składników majątkowych 

do łatwiejszej lub trudniejszej zamiany w środki płatnicze, obejmuje tylko częśd problemu. 

Poza obszarem badao pozostają ciągle kapitały i ten element uwzględnia trzecie z 

przedstawionych określeo. Płynnośd finansową charakteryzuje wskaźnik pokrycia, który 
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stanowi w określonym punkcie czasu relacje odpowiednich składników majątkowych i 

przypadających do zapłaty zobowiązao. Występująca dotychczas „płynnośd absolutna” 

zastąpiona zostaje przez „płynnośd relatywną”, tj., przez stosunek między zapotrzebowaniem 

a pokryciem. Płynnośd finansowa w tym sensie oznacza terminową zdolnośd spłaty 

zobowiązao i koniecznych płatności. 

Zaprezentowane pojęcia płynności finansowej mają statyczną naturę, przedstawiają 

bowiem porównanie liczb bilansowych w określonym punkcie czasu, co przy niektórych 

zastosowaniach analizy płynności wiąże się z dużym ryzykiem błędnego szacunku. Te 

niedomagania informacyjne doprowadziły do rozwoju wskaźników dynamicznych o większej 

wartości poznawczej. Relatywna płynnośd zostaje zinterpretowana dynamicznie przez 

wprowadzenie wartości rzeczywistych lat ubiegłych w ramach bilansu ruchu, rachunku 

przepływu kapitału i rachunku przepływów pieniężnych oraz wartości prognozowych 

wpływów i wydatków. W tym kontekście płynnośd finansowa to pełne pokrycie w każdym 

momencie środkami płatniczymi zapotrzebowania na te środki.  

 

W zależności od celu analizy przedmiotem badao jest: 

 statyczna płynnośd finansowa, 

 dynamiczna płynnośd finansowa. 

 

Dla przedstawienia płynności w określonym momencie właściwe jest jej statyczne 

rozumienie. Może byd ono rozpatrywane w długo lub krótkoterminowym ujęciu. Analiza ma 

wówczas charakter wskaźnikowy i polega na ustaleniu oraz ocenie wybranego zestawu 

wskaźników obliczonych na podstawie sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. 

Planowanie i kontrola równowagi finansowej w sensie rosnącej zdolności płatniczej jest 

problemem dynamicznym i zostaje rozwiązane przez wprowadzenie danych rzeczywistych z 

lat ubiegłych lub prognozę przyszłych wpływów i wydatków. W tym zakresie pomocne są 

rachunki przepływów finansowych.  

 

Najczęściej stosowanymi wskaźnikami w analizie płynności finansowej przedsiębiorstwa są: 

 wskaźnik płynności bieżącej, 

biezaceiaZobowiazan

ogolembiezaceobrotoweSrodki
Wpb   
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Wskaźnik ten informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania. Umożliwia 

on ocenę, czy występujące w przedsiębiorstwie zobowiązania mogłyby byd spłacone dzięki 

upłynnieniu środków obrotowych. Wzrost wskaźnika oznacza poprawę płynności finansowej 

firmy, ale znacznie ważniejsza jest jego wielkośd. Optymalny poziom wskaźnika zależy od 

warunków działania firmy, a m.in. od cyklu inkasa należności i regulowania zobowiązao. 

Zadowalający poziom wskaźnika płynności bieżącej mieści się w granicach 1,2 – 2, co 

oznacza, że zachowanie równowagi finansowej wymaga, aby wielkośd aktywów bieżących 

była około dwa razy większa niż kwota bieżących pasywów. Zbyt niska wartośd tego 

wskaźnika oznacza że firma działa z dnia na dzieo i nie posiada wystarczających zasobów 

gotówkowych do spłacenia bieżących zobowiązao. Natomiast bardzo wysoka wartośd 

wskaźnika świadczy o zbyt małym udziale zobowiązao bieżących w finansowaniu cyklu 

eksploatacyjnego. 

 

 wskaźnik podwyższonej płynności, 

biezaceiaZobowiazan

obrotowesrodkiPlynne
Wpp   

Przyjęcie do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa łącznych jego aktywów bieżących 

zaciemnia obraz zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się z zobowiązao 

krótkoterminowych. Powstaje więc potrzeba wyłączenia z tych aktywów zapasów, których 

płynnośd jest opóźniona w relacji do innych aktywów. Wyłączenie zapasów z aktywów 

bieżących wynika z faktu, że nie mogą byd one odpowiednio szybko zamienione na gotówkę. 

Stąd do oceny płynności finansowej służy również wskaźnik szybki, który pokazuje stopieo 

pokrycia zobowiązao krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności. 

Satysfakcjonujący poziom tego wskaźnika wynosi 1, przy czym w warunkach wysokiej inflacji 

może byd on nieco niższy. 

Niska wartośd wskaźnika płynności szybkiej przy wysokiej wartości wskaźnika płynności 

bieżącej oznacza, że firma utrzymuje zbyt wysoki poziom zapasów, w których zamrożony jest 

fundusz obrotowy. 

Wysoka wartośd wskaźnika płynności szybkiej oznacza nieproduktywne gromadzenie 

środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz występowanie wysokiego stanu 

należności. 

 



„Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym” 

 

 53 

 wskaźnik płynności gotówkowej. 

biezaceiaZobowiazan

pieniezneSrodki
Wpg   

 

Wskaźnik ten umożliwia ocenę wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie płynności 

gotówkowej, pozwala określid jaką częśd zobowiązao bieżących można bezzwłocznie spłacid, 

nie czekając na spłaty należności. Pozom tego wskaźnika określają zasady zarządzania 

gotówką. Generalnie przyjmuje się, że zasoby gotówki powinny byd ograniczone do 

niezbędnego minimum. Wzorcowy wskaźnik wypłacalności gotówkowej wynosi 0,2. Brak 

gotówki może nie byd problemem jeśli firma może ją pożyczad na krótki okres. 
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3.2.3. Analiza rentowności 

 
Rentownośd jako zjawisko ekonomiczne może się kształtowad na różnym poziomie. 

Dlatego też problem określania stopnia intensywności zjawiska rentowności a więc pojęcie 

właściwych sposobów pomiaru poziomu rentowności, ma bardzo istota znaczenie przy 

ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Nie wnikając w różnice w obliczaniu 

wskaźników można stwierdzid, że intensywnośd rentowności, tj. poziom rentowności wynika 

ze stosunku zachodzącego pomiędzy osiąganym zyskiem a przyjętą podstawą odniesienia, 

np. kapitałem całkowitym (aktywami), kapitałem własnym itd. 

 

W działalności gospodarczej wykorzystuje się zarówno kapitały własne, jak i obce za 

których pozyskanie przedsiębiorstwo musi płacid odsetki (według wynegocjowane stopy 

procentowej). Bardzo ważnym zadaniem analizy finansowej jest więc ocena stopnia ich 

wykorzystania. Angażowanie obcych kapitałów jest bowiem tylko wtedy korzystne dla 

przedsiębiorstwa, gdy przeciętna rentownośd całego kapitału (własnego i obcego) 

przewyższa wysokośd stopy odsetek płaconych przy pozyskaniu kapitału obcego. 

 

Podstawowymi miernikami informującymi o szybkości zwrotu zaangażowanego w 

przedsiębiorstwie kapitału są wskaźniki rentowności, określane też wskaźnikami zyskowności 

lub stopami zyskowności. Mogą one służyd nie tylko do oceny przedsiębiorstwa, ale i do 

oceny zdolności kierownictwa przedsiębiorstwa do generowania zysków z zaangażowanych 

środków. Dyrekcja przedsiębiorstwa czy też zarząd spółki mogą wykorzystad te wskaźniki w 

analizie prospektywnej, w której prezentuje się przyszłą sytuację majątkowo-finansową 

firmy. Wskaźniki rentowności podzielid można na kilka grup, a mianowicie: 

 

 wskaźniki rentowności sprzedaży, 

 wskaźniki rentowności majątku, 

 wskaźniki rentowności kapitału własnego. 
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 wskaźnik rentowności sprzedaży 

           
nettosprzedaz

nettozysk
W   

 

Wskaźnik ten określany jest również zwrotem ze sprzedaży. Informuje on o udziale zysku po 

opodatkowaniu w wartości sprzedaży, czyli jaką marżę zysku przynosi dana wartośd 

sprzedaży. Im niższa jest wartośd tego wskaźnika, tym większa wartośd sprzedaży musi byd 

zrealizowana dla osiągnięcia określonej kwoty zysku.  

 

Większa wartośd wskaźnika oznacza zatem korzystniejszą kondycję finansową firmy. 

Podniesienie rentowności netto oznacza bowiem wzrost efektywności sprzedaży, gdyż każda 

złotówka sprzedaży netto jest uzależniona od rodzaju działalności przedsiębiorstwa.  

 

W praktyce powtarza się zależnośd, iż zyskownośd jest niższa przy wytwarzaniu wyrobów 

charakteryzujących się krótkim cyklem produkcyjnym i możliwością szybkiej ich sprzedaży.  

 

Natomiast wyższa marża zyskowności jest niezbędna w sytuacji dłuższego cyklu 

eksploatacyjnego. Krótszy cykl obrotowy łączy się bowiem z mniejszymi kosztami zamrożenia 

środków i z niższą skalą ryzyka, które rośnie w przypadku wydłużonego cyklu 

eksploatacyjnego. Przy takim cyklu wyższa rentownośd sprzedaży netto powinna 

skompensowad większą skalę kosztów zamrożenia środków i ryzyka.  

 

Toteż, poza obserwacją poziomu wskaźnika rentowności w czasie, należy porównad go 

również ze wskaźnikami osiąganymi przez inne firmy tej samej branży oraz ze wskaźnikami 

średniobranżowymi. 

 

 wskaźnik rentowności majątku 

           
ogolemaktywa

nettozysk
W   

Wskaźnik rentowności majątku wyznacza ogólną zdolnośd aktywów przedsiębiorstwa do 

generowania zysku, czyli pokazuje, jak efektywnie firma zarządza swoimi aktywami. Im 

wartośd tego wskaźnika jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa firmy. 
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Wskaźnik zyskowności aktywów jest ogólnym miernikiem podnoszenia efektywności 

gospodarowania w przedsiębiorstwie. Na jego wielkośd wpływa szereg różnorodnych 

czynników, niekiedy o przeciwnym kierunku oddziaływania, stąd zazwyczaj wraz z 

obliczeniem jego wartości określa się wpływ wybranych czynników na jego poziom.  

 

Taka sama rentownośd aktywów może byd wynikiem zupełnie różnej polityki sprzedaży 

wyrobów i usług: 

 polityki ilości (niskich cen), charakteryzującej się niską zyskownością jednostkową, ale 

odpowiednio wyższą wielkością sprzedaży, 

 polityki jakości (wysokich cen), charakteryzującej się wysoką zyskownością i niską 

rotacją aktywów. 

 

 

 wskaźnik rentowności kapitału własnego 

           
wlasnykapital

nettozysk
W   

 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego jest traktowany jako wskaźnik obrazujący 

rentownośd finansową. Informuje on o wielkości zysku netto wygenerowanej z jednostki 

kapitału własnego. Im wartośd tego wskaźnika jest większa, tym korzystniejsza jest sytuacja 

finansowa przedsiębiorstwa. Wyższa efektywnośd kapitału własnego stwarza bowiem 

możliwośd uzyskania wyższych dywidend oraz dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. 

 

Jeżeli różnica pomiędzy wskaźnikiem rentowności majątku i wskaźnikiem rentowności 

kapitału własnego jest znaczna, to oznacza, że częśd majątku przedsiębiorstwa pokryta jest 

obcymi kapitałami, tj. zobowiązaniami z różnych tytułów. Występuje wówczas zjawisko 

dźwigni finansowej, tj. wykorzystania obcych kapitałów dla zwiększenia zyskowności 

kapitałów własnych. 

 

Dźwignia finansowa wyraża strukturę kapitału i można ją zdefiniowad jako użycie 

niższego kosztu kapitału. Istniejące w praktyce dążenie do ciągłego podnoszenia poziomu 
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rentowności kapitału własnego wpływa na decyzje odnośnie stałego powiększania stopnia 

zadłużenia. Wynika ono z zależności między strukturą kapitałową a rentownością kapitału 

własnego, a mianowicie: im większy udział kapitału obcego w strukturze źródeł 

finansowania, tym większa jest rentownośd kapitału własnego. 

 

 Taka polityka finansowa przedsiębiorstwa ma miejsce tylko w tych przypadkach, gdy 

przeciętna rentownośd całego kapitału (własnego i obcego) jest wyższa niż wysokośd stopy 

odsetek płaconych przy pozyskiwaniu kapitału obcego. 

 

Zbyt wysoki stopieo zadłużenia firmy może pociągnąd za sobą wzrost oprocentowania 

kredytów. Dodatkowa premia dla kredytodawcy, jako wynik zwiększonego ryzyka, powoduje 

podwyższenie odsetek płaconych od kapitału i w rezultacie osłabia efekt dźwigni finansowej. 

Zbyt niski udział kapitału obcego w strukturze źródeł finansowania obniża wysokośd 

zapłaconych odsetek, jednak ze względu na niski poziom wskaźnika struktury kapitałowej 

efekt dźwigni finansowej będzie bardzo niewielki. 

 

Przy obliczaniu skali dźwigni finansowej należy odpowiednio skorygowad rentownośd 

majątku, uwzględniając obok zysku netto również zapłacone odsetki (koszty wykorzystania 

obcych kapitałów), pomniejszone jednak o podatek dochodowy, o jaki nastąpiło obniżenie 

ciężaru odsetek.  

Można to przedstawid przy pomocy wzoru: 

 

ogolemmajatek

podatekodsetkinettozysk
majatkurentownoscaskorygowan


  

 

Dysponując tak skorygowaną rentownością majątku oraz rentownością kapitałów własnych, 

skalę dźwigni finansowej można przedstawid przy zastosowaniu wzoru: 

 

dźwignia finansowa = rentownośd własnych kapitałów – skorygowana rentownośd majątku. 
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3.2.4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 

 

Wskaźniki sprawności działania przedsiębiorstwa ukazują stopieo efektywności 

wykorzystania przez przedsiębiorstwo posiadanych zasobów. Zasoby te powinny byd 

gromadzone w celu realizowania zyskownej sprzedaży produktów. Jeżeli osiągnięto 

zyskowną sprzedaż, oznacza to, że inwestycja jest efektywna. Dlatego też wskaźniki 

sprawności działania zbudowane są na wspólnej idei porównywania wartości sprzedaży (lub 

kosztu produkcji sprzedanej) oraz wartości poszczególnych rodzajów aktywów, które zostały 

zaangażowane do jej zrealizowania. 

 

Analiza przeprowadzona przy zastosowaniu tych wskaźników powinna dad odpowiedź 

na pytanie, czy ilośd aktywów zgromadzonych przez przedsiębiorstwo jest właściwa, zbyt 

wysoka lub też zbyt niska w stosunku do skali prowadzonej działalności. Należy przy tym 

pamiętad, iż zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała ilośd aktywów może mied negatywny skutek 

dla wyników osiągniętych przez podmiot. 

 

 

 wskaźnik obrotu aktywami  

           
ogolemaktywowssredni

nettosprzedaz
W

tan
  

 

Wskaźnik obrotu aktywami informuje o przychodzie ze sprzedaży uzyskiwanym z jednej 

złotówki wartości majątku zaangażowanego w działalnośd przedsiębiorstwa. Wartośd tego 

wskaźnika w dużej mierze zależy od specyficznego charakteru działalności przedsiębiorstwa. 

Wartośd ta będzie wyższa w przedsiębiorstwach o niskiej kapitałochłonności, natomiast 

niższa – w przedsiębiorstwach o wysokiej kapitałochłonności.  

Na pozytywną ocenę zasługują wyższe wartości wskaźnika obrotu aktywami, gdyż oznacza to 

wzrost szybkości obrotu zasobów majątkowych, a tym samym wyższą efektywnośd ich 

wykorzystania. 
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 wskaźnik rotacji majątku trwałego  

           
trwalegomajatkussredni

nettosprzedaz
W

tan
  

 

Wskaźnik ten informuje o przychodzie ze sprzedaży uzyskiwanym z jednej złotówki wartości 

majątku trwałego zaangażowanego w działalności przedsiębiorstwa. Jest on miarą 

wykorzystania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. 

 

Wykorzystanie wskaźnika rotacji majątku trwałego w systemie oceny jest szczególnie ważne 

dla firm, w których środki trwałe stanowią ważny element majątku. Ma natomiast małe 

znaczenie  w firmach, w których sprzedaż w mniejszym stopniu zależy od wielkości środków 

trwałych zaangażowanych w ich działalnośd (np. firmy usługowe). 

 

 

 wskaźnik rotacji majątku obrotowego  

           
obrotowegomajatkussredni

nettosprzedaz
W

tan
  

 

Wskaźnik rotacji majątku obrotowego można porównywad w czasie z danymi innych firm 

oraz średniobranżowymi. Porównanie jego poziomu w czasie pozwala ustalid tendencję 

zmian w zakresie gospodarowania majątkiem obrotowym.  

 

Jego poziom w przedsiębiorstwie powinien byd optymalny, tzn. nie może byd zbyt wysoki, 

aby nie powodował zamrożenia kapitału obrotowego i nie może byd zbyt niski, aby nie 

prowadził do zachwiania rytmiczności produkcji i sprzedaży oraz pogorszenia stopnia 

wykorzystania środków trwałych. Jeśli wskaźnik rotacji majątku jest znacznie niższy niż średni 

w branży, to należy szukad przyczyn tych różnic. 

 

 Byd może w przedsiębiorstwie powstały nadmierne zapasy materiałów lub wadliwa 

organizacja produkcji powiększa zapasy produkcji niezakooczonej. Przyczyną niskiego 

wskaźnika rotacji majątku obrotowego może byd również wysoki stan należności wynikający 
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bądź z prowadzonej w przedsiębiorstwie polityki pieniężnej, bądź nieprawidłowości w 

windykowaniu należności. 

 

 

 wskaźnik rotacji należności  

          
naleznoscissredni

nettosprzedaz
W

tan
  

 

Wskaźnik ten określa, ile razy w ciągu roku firma odtwarza stan swoich należności. Według 

standardów zachodnich wskaźnik rotacji należności powinien oscylowad w przedziale 7,0-

10,0. Jeśli wskaźnik ten jest mniejszy niż 7,0, to taka sytuacja może oznaczad, że w stosunku 

do ogólnie przyjętych norm przedsiębiorstwo zbyt długo kredytuje swoich klientów, co 

świadczy o tym, że środki pieniężne są zbyt długo zamrożone w należnościach. 

 

 wskaźnik rotacji należności w dniach  

           
nettosprzedaz

naleznoscissredni
W

360tan 
  

 

Wskaźnik rotacji należności może byd również liczony w dniach obrotu. Wskaźnik ten podaje 

czas zamrożenia środków pieniężnych w należnościach. Inaczej mówiąc, określa on liczbę dni 

w ciągu których następuje spłata należności. Pożądana jest, oczywiście, jak najmniejsza 

wartośd wskaźnika rotacji należności w dniach, gdyż oznacza to skuteczne ściąganie 

należności przez przedsiębiorstwo. 

 

Wskaźniki rotacji należności w przedsiębiorstwach powinny byd porównywane z tego typu 

wskaźnikami w innych firmach tej samej branży oraz z danymi średniobranżowymi. Bardzo 

krótki okres ściągania należności bywa rezultatem wyjątkowo surowej polityki finansowej 

przedsiębiorstwa, która może prowadzid do hamowania sprzedaży.  

 

Znacznie dłuższy okres ściągania należności, niż średni w branży, może stad się przyczyną 

nadmiernego obciążenia kapitału obrotowego należnościami i zwiększad 

prawdopodobieostwo powstawania należności nieściągalnych. Generalnie jednak można 
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stwierdzid, że w danym okresie mniejsza wartośd wskaźnika świadczy o korzystniejszej 

sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 

 

 

 wskaźnik rotacji zapasów  

           
zapasowssredni

nettosprzedaz
W

tan
  

 

Wskaźnik rotacji zapasów informuje, ile razy w ciągu roku następuje odtworzenie zapasów z 

przychodu uzyskanego ze sprzedaży produkcji. Jeśli firma zwiększa wskaźnik rotacji zapasów 

to oznacza, że zapasy wystarczają na coraz mniejszą liczbę dni sprzedaży.  

 

Taka sytuacja jest na ogół korzystna dla przedsiębiorstwa, ponieważ zmniejszają się koszty 

ich magazynowania oraz następuje uwolnienie kapitału obrotowego zaangażowanego w 

zapasach. Jednocześnie jednak zwiększa się ryzyko, że w przypadku powstania jakiejkolwiek 

nieprzewidzianej sytuacji przedsiębiorstwo nie będzie w stanie zaspokoid potrzeb odbiorców. 

Jeśli zaś ograniczenie zapasów dotyczy surowców i materiałów, to przy konieczności 

szybkiego zwiększenia produkcji może ono prowadzid do zachwiania rytmiczności produkcji. 

 

 

 wskaźnik rotacji zapasów w dniach 

           
nettosprzedaz

zapasowssredni
W

360tan 
  

 

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach określa, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje 

zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży. Wysoki wskaźnik rotacji w dniach informuje o 

wolnym obrocie zapasów, niski zaś o obrocie szybkim. W przypadku zapasów wyrobów 

gotowych niski wskaźnik cyklu zapasów świadczy o występowaniu znacznego popytu na te 

towary, o łatwości ich sprzedaży i krótkim okresie magazynowania. 
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 wydajnośd pracy 1 zatrudnionego 

           
ychzatrudnionliczbasrednia

nettosprzedaz
W   

 

Do oceny sprawności działania przedsiębiorstwa można również wykorzystad wskaźniki 

gospodarowania zasobami. Podstawowym elementem potencjału wytwórczego 

przedsiębiorstwa są pracownicy. Stopieo ich wykorzystania najogólniej można ocenid na 

podstawie wielkości sprzedaży przypadającej na jednego zatrudnionego. Na wartośd tego 

wskaźnika w dużej mierze wpływa struktura asortymentowa produkcji i cen zbytu wyrobów, 

specyfika branży oraz koniunktura na rynku dla tych wyrobów. Wobec powyższego warto 

porównad go z wydajnością innych firm w branży i wielkością średniobranżową. 
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3.2.5. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa 

 

Analizując problemy związane z zadłużeniem przedsiębiorstwa, trzeba zwrócid uwagę 

na kilka podstawowych kwestii, które wiążą się z tym zagadnieniem. 

 

Potencjalni kredytodawcy przedsiębiorstwa traktują kapitał własny jako swego 

rodzaju zabezpieczenie dla udzielonego kredytu. W przypadku gdy przedsiębiorstwo jest 

finansowane w większości kapitałem obcym, natomiast posiada niewiele kapitału własnego, 

ryzyko prowadzonej przez nie działalności biorą na siebie przede wszystkim wierzyciele. 

Poprzez finansowanie działalności firmy kapitałem obcym, właściciele mogą utrzymad 

kontrolę nad przedsiębiorstwem i dysponują dużymi zasobami przy zaangażowaniu 

stosunkowo niewielkiego kapitału własnego. 

 

Wysoka ilośd kapitału obcego zwiększa ryzyko właścicieli, gdyż przedsiębiorstwo może 

osiągnąd wyższe zyski, ale również wyższe straty w porównaniu z firmą finansowaną jedynie 

przez kapitał własny. Duże ryzyko ponosi również wierzyciel, ponieważ dług może nie zostad 

spłacony. 

 

Do oceny zadłużenia oraz obsługi długu wykorzystuje się dwie grupy wskaźników 

finansowych. Pierwsza z tych grup oparta jest na danych bilansu i pozwala ocenid, w jakim 

stopniu zobowiązania zostały wykorzystane do finansowania aktywów. Druga grupa 

wskaźników opiera się na danych z rachunku zysków i strat i pozwala określid, w jakim 

stopniu koszty obsługi długu pokryte są przez zyski operacyjne spółki. 

 

 wskaźnik ogólnego zadłużenia 

           
ogolemaktywa

ogolemiazobowiazan
W   

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia wskazuje na udział kapitału obcego w finansowaniu majątku 

przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten informuje również o stopniu zabezpieczenia spłaty całości 

zadłużenia przedsiębiorstwa jego majątkiem. Wysoka wartośd wskaźnika ogólnego 

zadłużenia świadczy o dużym uzależnieniu finansowym przedsiębiorstwa. Niska wartośd tego 
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wskaźnika wskazuje na niezależnośd finansową, gdyż majątek przedsiębiorstwa jest w 

większym stopniu pokryty kapitałami własnymi. Za bezpieczne uważa się wartości wskaźnika 

z przedziału  0,57 - 0,67. Wzrost ogólnego zadłużenia firmy ma uzasadnienie wtedy, gdy 

przeciętne oprocentowanie kredytów i pożyczek jest niższe od osiąganej przez nią stopy 

rentowności majątku. 

 

 wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 

           
wlasnykapital

ogolemiazobowiazan
W   

 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wyraża ogólną relację między kapitałami 

przedsiębiorstwa. Określa on stopieo zabezpieczenia całości zobowiązao przedsiębiorstwa 

własnym majątkiem, mającym pokrycie w kapitałach własnych. Inaczej mówiąc, wskaźnik ten 

określa stopieo zaangażowania kapitału własnego. Graniczne wartości tego wskaźnika 

zmieniają się w przedziale od 1,0 w dużych przedsiębiorstwach do 3,0 w małych. 

 

 wskaźnik zadłużenia długoterminowego 

           
wlasnykapital

owedlugoteriazobowiazan
W

min
  

 

Wskaźnik ten określa stopieo zabezpieczenia zobowiązao przedsiębiorstwa w okresach 

spłaty dłuższych niż rok majątkiem mającym pokrycie w kapitałach własnych. Wskaźnik 

zadłużenia długoterminowego powinien zawierad się w przedziale  0,5–1,0. Jeżeli 

zobowiązania długoterminowe przekraczają kapitał własny, to oznacza, że przedsiębiorstwo 

jest zbytnio zadłużone i zagrożone jest jego bezpieczeostwo finansowe. 

 

 wskaźnik zadłużenia majątku trwałego 

           
owedlugoteriazobowiazan

nettotrwalymajatek
W

min
  

 

Wskaźnik ten określa, ile razy wartośd netto majątku trwałego zapewni pokrycie zobowiązao 

długoterminowych. Wskaźnik zadłużenia majątku trwałego informuje więc o stopniu 
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zabezpieczenia zobowiązao długoterminowych całością majątku trwałego przedsiębiorstwa. 

Poziom tego wskaźnika poniżej jedności wskazuje na zagrożenie bezpieczeostwa 

finansowego przedsiębiorstwa. 

 

 wskaźnik pokrycia obsługi długu I 

          
odsetkikapitaloweraty

odsetkibruttozysk
W




  

 

Wskaźnik ten określa stopieo zabezpieczenia obsługi łącznego zadłużenia, tj. kredytu wraz z 

odsetkami przez zrealizowany w przedsiębiorstwie zysk. Wartośd wskaźnika pokrycia długu 

zyskiem określa, ile razy zysk brutto zapewnia obsługę długu, tzn. pokrywa roczne spłaty 

kredytu długoterminowego wraz z odsetkami od niego. Według standardów światowych 

wskaźnik ten powinien przybierad wartości z przedziału 1,2-2,5. Poziom 2,5 uważany jest za 

optymalny. 

 

 wskaźnik pokrycia obsługi długu II 

         
odsetkikapitaloweraty

nettozysk
W


  

 

Powyższy wskaźnik jest wykorzystywany przy ocenie efektywności wykorzystania kredytów 

do finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten powinien byd większy od jedności. 

Spadek jego wartości może wskazywad na obniżenie się rentowności zainwestowanego 

kapitału, a tym samym na nieefektywną gospodarkę zgromadzonymi środkami, ewentualnie 

na zbyt wysoką skłonnośd przedsiębiorstwa do inwestowania. 

 

 wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem 

          
odsetki

odsetkibruttozysk
W


  

 

Suma zysku brutto i odsetek, która występuje w liczniku tego wskaźnika, oznacza 

maksymalną kwotę, jaką kredytobiorca mógłby zapłacid z tytułu odsetek od zaciągniętych 

kredytów, nie ponosząc strat. Do ustalenia wskaźnika wykorzystuje się zysk brutto, gdyż 
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odsetki są płacone kredytodawcy przed odprowadzeniem podatku dochodowego. Wartośd 

wskaźnika pokrycia odsetek zyskiem informuje, ile razy zysk brutto, powiększony o odsetki, 

przewyższa płacone odsetki, które stanowią koszt zaciągniętego kredytu. Im wyższa jest 

wartośd tego wskaźnika, tym większa jest zdolnośd przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze 

zobowiązao odsetkowych. 

 

 wskaźnik pokrycia długu nadwyżką finansową 

          
odsetkikapitaloweraty

aamortyzacjnettozysk
W




  

 

Wskaźnik ten uważa się za najbardziej praktyczny i istotny wykładni wiarygodności 

przedsiębiorstwa. Według norm światowych przyjmuje się, że jego wartośd powinna byd 

wyższa niż 1,5, co oznacza, że suma zysku po opodatkowaniu wraz z amortyzacją powinna 

byd co najmniej 50% wyższa niż roczna rata kredytu wraz z odsetkami. 

 

3.4. Analiza przepływów pieniężnych 

 

Rachunek przepływów pieniężnych, przedstawiając wpływy i wydatki pieniężne w 

podziale na działalnośd operacyjną, inwestycyjną i finansową, jest pomocnym dokumentem 

przy rozpoznaniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Sprawozdanie to bardziej 

szczegółowo charakteryzuje sytuację płatniczą przedsiębiorstwa. Pozwala lepiej ocenid: 

 

 zdolnośd podmiotu gospodarczego do regulowania zobowiązao i wypłacania dywidend, 

przyszłe zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła finansowania, 

 dalsze możliwości wzrostu zasobów finansowych przedsiębiorstwa, 

 przyczyny różnic między zyskiem a przyrostem zasobów pieniężnych z działalności 

operacyjnej, 

 efekty pieniężne z prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności inwestycyjnej i 

finansowej. 
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Zmiany zachodzące w środkach pieniężnych z tytułu poszczególnych rodzajów 

działalności, które prowadzi przedsiębiorstwo, mogą byd różnokierunkowe. Dodatnie 

przepływy z działalności operacyjnej świadczą zazwyczaj o dobrej gospodarce pieniężnej i 

unikaniu nadmiernego zamrożenia kapitału w majątku obrotowym oraz o zdolności do 

samofinansowania własnego rozwoju. Ujemna wartośd przepływów może byd spowodowana 

deficytowością prowadzonej działalności lub też nadmiernym zamrażaniem kapitału w 

majątku obrotowym. Wartośd ujemna może wskazywad na niewypłacalnośd 

przedsiębiorstwa i niezdolnośd do dalszego trwania. 

 

Dodatnia wartośd przepływów związanych z działalnością inwestycyjną powstaje, gdy 

wpływy ze sprzedaży składników majątku trwałego przewyższają wydatki inwestycyjne. Taka 

sytuacja może powstad na skutek działao racjonalizujących majątek trwały (wyprzedaż 

zbędnych obiektów, ziemi itp.) i dostosowujących jego wielkośd do praktycznych możliwości 

jego wykorzystania. Wartośd ujemna przepływów z działalności inwestycyjnej jest wynikiem 

nadwyżki wydatków na zakup środków trwałych, ziemi, papierów wartościowych nad 

wpływami z tytułu wyprzedaży składników majątku trwałego. Ma ona miejsce zazwyczaj, gdy 

przedsiębiorstwo intensywnie się rozwija, powiększa swoje zdolności produkcyjne, 

unowocześnia park maszynowy. 

 

W przypadku działalności finansowej dodatnie przepływy powstają, gdy 

przedsiębiorstwo emituje akcje, zaciąga kredyty, korzysta z leasingu itp. Dzieje się tak na 

ogół, gdy przedsiębiorstwu brakuje środków własnych na finansowanie swego rozwoju. Taka 

sytuacja może zaistnied również, gdy tanie obce źródła finansowania mogą pozwolid na 

osiągnięcie dodatniego efektu dźwigni finansowej. Dodatnia wartośd przepływów może mied 

miejsce także wówczas, gdy przedsiębiorstwo nie korzysta z obcych kapitałów i posiada 

wolne własne środki pieniężne, które lokuje na przykład w banku. Ujemna wartośd tych 

przepływów występuje przede wszystkim w przypadku wysokich spłat wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek, wysokich kosztów ich obsługi itp.  

 

Analizując przepływy pieniężne przedsiębiorstwa, możemy się również posłużyd 

analizą wskaźnikową. Zaletą wykorzystania wskaźników przepływów finansowych jest 
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oparcie analizy na wielkościach, które mają podstawowe znaczenie dla praktycznego 

funkcjonowania i oceny przedsiębiorstwa , a więc na przepływach pieniężnych, zamiast na 

wielkościach memoriałowych. Wskaźniki te pozwalają na lepszą ocenę faktycznej płynności 

przedsiębiorstwa i jego możliwości rozwojowych w stosunku do możliwości oferowanych 

przez wskaźniki klasyczne. Pozwalają również określid, na ile wydajne jest przedsiębiorstwo 

pod względem generowania gotówki ze sprzedaży iż majątku. 

 

 wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży 

          
sprzedazyzeprzychody

joperacyjneoscidzialazprzeplywy
W

ln
  

 

Wskaźnik ten pokazuje zdolnośd przedsiębiorstwa do generowania gotówki w wyniku 

sprzedaży. Jego klasycznym odpowiednikiem jest wskaźnik rentowności operacyjnej 

sprzedaży. Przewagą wskaźnika wydajności gotówkowej sprzedaży opartego na przepływach 

pieniężnych jest pozbycie się memoriałowej wielkości zysku operacyjnego z licznika wzoru. 

Wyższa wartośd wskaźnika świadczy o lepszej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 

 

 wskaźnik relacji przepływów z działalności operacyjnej do zysku netto 

          
nettozysk

joperacyjneoscidzialazprzeplywy
W

ln
  

 

Wskaźnik ten pokazuje proporcję przepływu gotówki do wyniku finansowego wyliczonego 

według zasad memoriału. Im wartośd wskaźnika jest wyższa, tym lepsza jest rzeczywista 

sytuacja przedsiębiorstwa . Wyższa wartośd tego wskaźnika może jednak wynikad z 

generowania niewielkiego zysku, np. w wyniku dużych obciążeo kosztami nie powodującymi 

przepływu gotówki, takimi jak amortyzacja. Taka sytuacja występuje, gdy wartośd 

amortyzacji jest bardzo duża w stosunku do zysku netto. 

Interpretacja tego wskaźnika nie ma sensu, w przypadku gdy przepływy z działalności 

operacyjnej i wynik finansowy netto mają wartośd ujemną. 
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 wskaźnik relacji przepływów z działalności operacyjnej do amortyzacji 

 

          
aamortyzacj

joperacyjneoscidzialazprzeplywy
W

ln
  

 

Wskaźnik ten informuje, jak duża częśd strumienia gotówkowego jest generowana przez 

amortyzację. Im wyższa jest wartośd wskaźnika, tym mniejsze znaczenie amortyzacji jako 

źródła gotówki w przedsiębiorstwie. 

 

 wskaźnik wydajności gotówkowej majątku obrotowego 

 

          
obrotowymajatek

joperacyjneoscidzialazprzeplywy
W

ln
  

 

Wskaźnik wydajności gotówkowej majątku obrotowego pokazuje wydajnośd, z jaką majątek 

obrotowy generuje gotówkę. Wskaźnik ten jest odpowiednikiem klasycznego wskaźnika 

bieżącej płynności. Im wyższy jest wskaźnik relacji przepływów pieniężnych z działalności 

operacyjnej do majątku obrotowego, tym większe są szanse na utrzymanie płynności przez 

przedsiębiorstwo. 

 

 wskaźnik płynności gotówkowej 

 

          
owekrotkoteriazobowiazan

joperacyjneoscidzialazprzeplywy
W

min

ln
  

 

Wskaźnik relacji przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do zobowiązao 

krótkoterminowych pokazuje rzeczywistą zdolnośd przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązao, 

wynikającą z generowanych przepływów gotówki. Im wartośd wskaźnika osiąga wyższą 

wartośd, tym lepsza jest rzeczywista płynnośd przedsiębiorstwa. 
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 wskaźnik wydajności gotówkowej majątku ogółem 

 

          
ogolemmajatek

joperacyjneoscidzialazprzeplywy
W

ln
  

 

Wskaźnik ten pokazuje zdolnośd przedsiębiorstwa do generowania gotówki z całości 

majątku. Jego klasycznym odpowiednikiem jest wskaźnik rentowności aktywów ROA. Im 

wskaźnik ten osiąga większą wartośd, tym lepsza jest zdolnośd płatnicza i płynnośd 

finansowa. Wartośd wskaźnika wydajności gotówkowej majątku ogółem można poprawid 

poprzez zastosowanie leasingu zwrotnego i faktoringu należności, co pozwala na 

zmniejszenie w bilansie niektórych pozycji majątku trwałego i należności, a jednocześnie na 

wzrost licznika wzoru. 

 

 wskaźnik szybkości odtwarzania majątku trwałego amortyzacją 

           
aamortyzacj

trwalymajatek
W   

 

Wskaźnik ten pokazuje tempo odnawiania majątku trwałego. Im niższa jest wartośd 

wskaźnika, tym szybciej przedsiębiorstwo odnawia majątek trwały. Poziom wskaźnika 

szybkości odtwarzania majątku trwałego amortyzacją jest uzależniony od branży oraz od 

technologii stosowanej przez przedsiębiorstwo. Można powiedzied, że wskaźnik ten 

pokazuje, co ile lat przedsiębiorstwo odnawiałoby cały majątek trwały, gdyby na inwestycje 

przeznaczano tylko kwoty równe odpisom amortyzacyjnym. 

 

 wskaźnik szybkości odtwarzania majątku trwałego wydatkami inwestycyjnymi 

           
neinwestycyjwydatki

trwalymajatek
W   

 

Wskaźnik relacji majątku trwałego do wydatków inwestycyjnych pokazuje faktyczny okres 

odnawiania majątku trwałego, wynikający z uwzględniania całości nakładów inwestycyjnych. 

Wskaźnik ten pokazuje, co ile lat przedsiębiorstwo faktycznie odnawia cały majątek trwały. 

W rzeczywistości majątek nie jest odnawiany zbyt często, ponieważ nie ma takiej potrzeby, a 
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nadmiar wydatków inwestycyjnych przeznaczany jest na inwestycje rozwojowe i 

modernizacyjne. Im wartośd wskaźnika jest mniejsza, tym lepsza jest sytuacja 

przedsiębiorstwa, gdyż duża częśd wydatków inwestycyjnych przeznaczana jest na rozwój. 

 

 wskaźnik szybkości rozwoju majątku trwałego 

           
aamortyzacj

neinwestycyjwydatki
W   

 

Wskaźnik ten pokazuje tempo rozwoju przedsiębiorstwa. Im wyższa wartośd wskaźnika, tym 

tempo rozwoju przedsiębiorstwa jest szybsze. Wskaźnik powyższy informuje, ile razy są 

większe wydatki przedsiębiorstwa na inwestycje w stosunku do potrzeb czysto 

odtworzeniowych. Wskaźnik równy 1,0 oznacza, że przedsiębiorstwo jedynie odtwarza 

majątek, ale nie rozwija się. Gdy wskaźnik osiąga wartości mniejsze od 1,0, to oznacza, że 

przedsiębiorstwo dopuszcza do dekapitalizacji majątku trwałego. 

 

 wskaźnik utrzymania majątku trwałego 

           
neinwestycyjwplywy

neinwestycyjwydatki
W   

 

Wskaźnik utrzymania majątku trwałego pokazuje, czy przedsiębiorstwo powiększa majątek 

trwały, utrzymuje go na niezmienionym poziomie, czy też dopuszcza do wypływu majątku 

trwałego.  Przedsiębiorstwo powiększa majątek trwały, gdy wartośd wskaźnika przekracza 

1,0. Wartośd wskaźnika jest mniejsza od 1,0, w momencie kiedy przedsiębiorstwo zamienia 

majątek trwały na gotówkę, która następnie jest wydatkowana. Im wyższa jest wartośd 

wskaźnika, tym większy jest napływ nowych składników majątku w stosunku do odpływów 

starych, a więc tym szybciej firma się rozwija. 

 

 wskaźnik relacji przepływów z działalności finansowej do przepływów z działalności 

operacyjnej 

 

           %100
ln

ln


joperacyjneoscidzialazprzeplywy

finansowejoscidzialazprzeplywy
W  
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Wskaźnik ten pokazuje, jak duże znaczenie dla przedsiębiorstwa ma pozyskiwanie gotówki z 

zewnątrz, czyli jaki procent przepływów z działalności operacyjnej stanowią przepływy z 

działalności finansowej. 
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