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I. PODSTAWY I METODY ANALIZ FINANSOWYCH
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1. Analiza – analiza ekonomiczna – analiza finansowa
1.1. Istota i cele analiz ekonomicznych
ANALIZA jest metodą postępowania naukowego, która polega na badaniu struktury badanego
podmiotu – ustalaniu jego części składowych i występujących między nimi zależności. Jeżeli
zastosujemy ją do działalności gospodarczej – uzasadni to określenie jej jako analizy ekonomicznej.
Przedmiotem takiej analizy mogą być zarówno zjawiska, które już wystąpiły, jak i te, które są dopiero
przewidywane (planowane).
Celem analizy ekonomicznej jest poznanie i zrozumienie złożonych zjawisk gospodarczych –
poprzez odkrycie struktury badanej całości oraz ustalenie związków i zależności miedzy jej elementami.
To pozwala na opisanie mechanizmów funkcjonowania badanej całości, identyfikację i kwantyfikację
kształtujących ją czynników oraz ocenę zachodzących w niej zmian i uzyskanych wyników.
Ale szczegółowe cele analizy mogą być różnicowane - niektórzy skupią się na wyjaśnianiu: JAK
WYGLĄDA SYTUACJA?, inni zapytają: DLACZEGO JEST WŁAŚNIE TAK?, a jeszcze inni: CO
TRZEBA ZROBIĆ, BY BYŁO INACZEJ? Można więc wyróżnić analizę poznawczą (informacyjną, z
elementami oceny) i zarządczą (kontrolną, decyzyjną), podporządkowaną podejmowaniu decyzji i
uzyskaniu pożądanych wyników. Pierwsza z nich jest związana przede wszystkim z procesem uczenia
się i z rozważaniami teoretycznymi. Natomiast w działalności praktycznej analizę podporządkowuje się
głównie potrzebom zarządzania, wykorzystuje się ją jako instrument, dzięki któremu można podnieść
jakość decyzji i zwiększyć sprawność działania (znaczenie utylitarne).

1.2. Wymogi stawiane analizom ekonomicznym
Praktyczna użyteczność analizy ekonomicznej jest uwarunkowana jej merytoryczną i formalną
poprawnością. W szczególności powinna ona:1

1

Por. J. Duraj – Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. PWE Warszawa 1993, s. 11
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1. opierać się na rzetelnych (zweryfikowanych) i porównywalnych danych. Oznacza to nie tylko
nakaz staranności analityka w ich doborze i wykorzystaniu. To także kwestia jakości źródeł
informacji, których analityk może nie mieć możliwości zweryfikować. O potrzebie zapewnienia
porównywalności będzie mowa w części dotyczącej metod analiz finansowych.
2. zawierać uzasadnione stwierdzenia i oceny - odzwierciedlające stan rzeczywisty, wynikające z
analizy,

obiektywne.

Zlecający

analizę

oczekuje

jednoznacznych

lub

przynajmniej

uprawdopodobnionych wniosków i podpowiedzi, a nie tylko ogólnikowych sądów i przypuszczeń.
3. wyjaśniać przyczyny (czynniki) kształtujące badane zjawisko - ich znajomość jest podstawą
skutecznego wpływania na te zjawiska w przyszłości. Stwierdzenie że np. nastąpiło pogorszenie
rentowności sprzedaży praktycznego znaczenia nabiera dopiero wraz ze wskazaniem przyczyn tej
zmiany, które mogą być punktem wyjścia do poszukiwania skutecznych środków zaradczych.
4. umożliwiać wykorzystanie jej wyników w zarządzaniu poprzez podanie ich:


w czasie umożliwiającym skorzystanie w procesie decyzyjnym – informacje spóźnione są bez
praktycznego znaczenia.



w sposób zwięzły i zrozumiały dla ich adresata (decydenta). Analityk jest użyteczny dla
decydenta tylko wtedy, gdy ze swoimi wnioskami potrafi do niego dotrzeć i do nich przekonać.
Łatwość zauważenia i odczytania wyników analizy zwiększa jej zwięzłość. Przy analizach o
większym zakresie celowe więc może być opracowanie jej syntezy - streszczenia. Ale istotne jest
też formułowanie przekazu językiem czytelnym dla adresata (zleceniodawcy) analizy, a nie jej
wykonawcy. Specjalistyczna terminologia rachunkowości i finansów może okazać się
niezrozumiała dla np. menedżera, który jest inżynierem, a tym samym wykorzystanie wyników
analizy stanie się problematyczne. Należy też mieć na uwadze, że komunikatywność przekazu
zwiększa zastosowanie miar liczbowych (absolutnych, względnych, szeregów liczbowych), tabel,
wykresów, wspartych wyjaśnieniami i komentarzem.

1.3. Przedmiot analiz ekonomicznych
W zastosowaniu do przedsiębiorstwa analiza ekonomiczna zawsze jest wynikiem występowania
określonej potrzeby. Najczęściej służy ona potrzebom bieżącego zarządzania, ale też może być
przeprowadzana w sytuacjach doraźnych, jak np. podział, łączenie, likwidacja, sanacja, restrukturyzacja,
prywatyzacja, zaciąganie kredytu, podejmowanie inwestycji. Ponadto różni mogą być też zainteresowani
wynikami analizy ekonomicznej zleceniodawcy jej przeprowadzenia, jak np. zarząd, właściciele, rady

5

nadzorcze, związki zawodowe, organy założycielskie (właściciele), banki i inne instytucje finansowe (np.
firmy leasingowe), inwestorzy, kontrahenci, konkurenci. Każdy zainteresowany analizą podmiot ma
swoje interesy i zapatrywania, poszukuje użytecznych dla siebie informacji. Wskutek tego analiza
ekonomiczna może mieć zróżnicowany zakres, szczegółowość, metodologię itp. Te różnice interesów
odbiorców wyników analizy powodują różnice w rozłożeniu akcentów, zwracanie szczególnej uwagi na
wybrane odcinki działalności lub wskaźniki ekonomiczne.
Przedmiotem zainteresowania analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa może być:
 jego otoczenie (rynek, konkurencja, warunki społeczne i prawne) – czyli czynniki niezależne,
zewnętrzne, tworzące warunki funkcjonowania i rozwoju,
 sytuacja wewnętrzna (analiza ekonomiczno-finansowa)
Analiza sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa może dotyczyć:
 osiągniętych przez nie WYNIKÓW, czyli skutków działania w badanym okresie,
 jego STANU I POZYCJI w konkretnym momencie czasowym – także w porównaniu z
otoczeniem, przeszłością, planem,
 ORGANIZACJI I METOD DZIAŁANIA, czyli charakterystyki i oceny wewnętrznych procesów
oraz rozwiązań organizacyjnych.

1.4. Rodzaje analiz ekonomicznych
W każdym z tych przypadków może występować wiele dalszych podziałów analizy
ekonomicznej. Do najczęstszych kryteriów podziałów należą:
 szczegółowość badań: ogólna (mierniki syntetyczne), szczegółowa (pogłębiona, czynnikowa)
 zakres przedmiotowy: całościowa (badania ogólne i szczegółowe), odcinkowa
 częstotliwość: ciągłe (stałe śledzenie np. cen, stanu gotówki), okresowe, doraźne
 moment przeprowadzania: wstępna, bieżąca, następcza (ex post, ex ante); w innym ujęciu jest to
podział na analizę retrospektywną (dotyczącą przeszłości – jako weryfikacja decyzji już
zrealizowanych) i prospektywną (dotyczącą przyszłości, służącą przygotowaniu decyzji)
 zastosowane metody badawcze: funkcjonalna (podział przedsiębiorstwa na części, funkcje i
badanie oddzielnie), kompleksowa, decyzyjna (zależności przyczynowo-skutkowe ze względu na
konkretne potrzeby podejmowania decyzji, np. decyzji inwestycyjnej, produkcyjnej, kadrowej),
systemowa (dorobek teorii systemów: interakcje, spójność, otoczenie).
Według kryterium przedmiotu analizę ekonomiczną dzielimy na:
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 techniczno-ekonomiczną, dotyczącą produkcji, czynników wytwórczych (środki trwałe,
zatrudnienie i płace, gospodarka materiałowa, postęp techniczny) - ich charakterystyki,
wykorzystania).
 finansową, skupiającą się na bilansie, rachunku zysków i strat, przepływach pieniężnych, kondycji
finansowej, czynnikach kształtujących wynik finansowy,
W gospodarce rynkowej kluczowe znaczenie ma zainteresowanie finansami stąd szeroki zakres
zastosowań analizy finansowej, szczególnie na użytek podmiotów zewnętrznych. Jest ona
funkcjonalna, ale zarazem najbardziej syntetyczna i uniwersalna. Analiza techniczno-ekonomiczna na
ogół służy pogłębieniu oceny procesu gospodarowania w przedsiębiorstwie, jako uzupełnienie analizy
finansowej, i wykorzystywana jest przede wszystkim na potrzeby wewnętrzne (zarządzania). Ponadto
nie ma ona tak uniwersalnej metodologii, jak analiza finansowa – jest kreowana w relacji do rodzaju
działalności, posiadanych zasobów, poziomu technologicznego, relacji z rynkiem itp.

1.5. Przedmiot i zakres analizy finansowej
Przedmiot i szczegółowy zakres analizy finansowej kształtuje analityk z uwzględnieniem
zgłoszonego zapotrzebowania oraz dostępności i szczegółowości informacji. W ujęciu ogólnym
przedmiotem tej analizy przede wszystkim:
 dobór i struktura składników majątkowych, polityka inwestycyjna, ryzyko operacyjne,
 źródła i struktura kapitałów, terminowość spłaty zobowiązań, bezpieczeństwo finansowe,
 płynność majątku i zdolność płatnicza, relacje między majątkiem i kapitałem,
 wynik finansowy i jego czynniki, efektywność finansowa i gotówkowa.
Punktem wyjścia analizy finansowej jest pozyskanie niezbędnej do jej przeprowadzenia
informacji.

2. Podstawy informacyjne analiz finansowych
2.1. Pozyskiwanie informacji przez analityków wewnętrznych
"Organizacje generalnie są bogate w dane, ale ubogie w informację".2 Podstawą tego
stwierdzenia jest niewykorzystywanie dostępnych danych wskutek braku odpowiedniego do tego

2

J. Adamczyk - Nowoczesne zarządzanie informacja. Gazeta Finansowa 20-25.09.1999
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przygotowania, brak czasu, brak zainteresowania. Bez właściwie sformułowanego celu tego problemu
nie rozwiąże również wdrożenie systemów informatycznych.
Użyteczność analizy finansowej zależy od możliwości oparcia jej na szybkiej i wiarygodnej
informacji, umożliwiającej nie tylko stawianie diagnoz, ale także budowanie prognoz i formułowanie
zaleceń na przyszłość. Najważniejszym źródłem takiej informacji jest funkcjonujący system informacyjny
przedsiębiorstwa. Pozyskiwane z niego materiały źródłowe możemy podzielić na ewidencyjne i
pozaewidencyjne.


MATERIAŁY EWIDENCYJNE, wynikające z prowadzonej ewidencji księgowej (finansowej,
rzeczowej) i sporządzanej na jej podstawie sprawozdawczości. Są to materiały sporządzane według
ujednoliconej metodologii, określonej obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rachunkowości,
ewidencji podatkowej, statystyki. Ta daleko posunięta standaryzacja formy tych materiałów pozwala
analitykowi na wiedzę, jakiego rodzaju zbiór informacji o przedsiębiorstwie może być do
wykorzystania. Dodatkowo rygor sankcji za nieprzestrzeganie obowiązującego prawa, wsparty
funkcjonowaniem zewnętrznego audytu i instytucji kontrolnych, powoduje, że materiały ewidencyjne
cechuje domniemanie wiarygodności. Problemem jest jednak to, że zgodnie z ustawą o
rachunkowości im mniejsze przedsiębiorstwo, tym mniejsze są jego obowiązki w zakresie
prowadzenia ksiąg rachunkowych, co ilustruje poniższa tabela.
Tabela 1. Zróżnicowanie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych
Charakterystyka obowiązku
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
przez prowadzące działalność gospodarczą osoby
fizyczne i spółki cywilne tych osób
Może sporządzać sprawozdania uproszczone
(pozycje oznaczone literami i cyframi rzymskimi)
Obowiązek badania i ogłaszania rocznych
sprawozdań finansowych (S.A. – wszystkie)
Jednostka dominująca może nie sporządzać
sprawozdania skonsolidowanego

Zatrudnienie

Suma
aktywów
2z3

Przychody
netto
Ponad 1200
tys. euro

Do 50
50 i więcej
osób
Do 250

Do 2 mln
euro
Ponad 2,5
mln euro
Do 7,5
mln euro

Do 4 mln
euro
Ponad 5
mln euro
Do 15 mln
euro

Różne możliwości pozyskiwania materiałów ewidencyjnych z przedsiębiorstw różnej wielkości
powodują, że zróżnicowaniu ulega także zakres możliwych do przeprowadzenia na ich podstawie
analiz finansowych.
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 MATERIAŁY POZAEWIDENCYJNE to dane planowe i rzeczywiste, kalkulacje wstępne i
kosztorysy, normy, limity, wyniki analiz problemowych, analizy z okresów poprzednich, materiały z
kontroli, protokoły itp. Zwykle mają one znaczenie uzupełniające i pomocnicze. Ponadto nie
wynikają one z przepisów prawa i przez to charakterystyka ich zawartości (pod względem formy i
treści) w każdym przedsiębiorstwie jest inna.
Najważniejszym źródłem informacji finansowej o przedsiębiorstwie są sprawozdania finansowe
(materiały ewidencyjne), na które składają się: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów
pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym i informacja dodatkowa. W zrozumieniu i
interpretacji zapisów sprawozdań finansowych pomaga zapoznanie się z często niedocenianą informacją
dodatkową oraz z raportem audytorów z badania tego sprawozdania. W przypadku potrzeby
pogłębienia analizy lub braku aktualnych sprawozdań finansowych pozostaje sięganie po dane z ksiąg
rachunkowych przedsiębiorstwa i ewidencji analitycznej. Ważnym źródłem informacji może być też
obligatoryjne okresowe sprawozdania statystyczne na rzecz GUS. O możliwości wykorzystania
materiałów pozaewidencyjnych przesądza ich dostępność i szczegółowa charakterystyka w konkretnym
przedsiębiorstwie. Zawsze natomiast dużą wagę należy przywiązywać do rozmów wyjaśniających z
odpowiednimi pracownikami przedsiębiorstwa.

2.2. Źródła informacji analityków zewnętrznych
Powyższe źródła informacji finansowej są do wykorzystania przez analityka funkcjonującego
wewnątrz przedsiębiorstwa na zlecenie lub za zgodą jego kierownictwa. Sprawa jest bardziej złożona,
gdy analizę przeprowadza analityk zewnętrzny, a przedsiębiorstwo nie jest zainteresowane
udostępnieniem wszystkich żądanych informacji. Taki analityk może pracować na zlecenie np. banku,
potencjalnego inwestora lub nabywcy przedsiębiorstwa, wierzyciela, klienta, konkurenta, potencjalnego
partnera handlowego, organów kontroli itp. W takich przypadkach nie zawsze w interesie
przedsiębiorstwa jest ujawnianie wszystkich informacji. Pomijając wariant nieoficjalnego zdobywania
informacji oraz przypadki formalnego obowiązku ich udostępnienia (np. organom kontroli), analityk
może pozyskiwać te informacje z kilku źródeł:


Z badanego przedsiębiorstwa – w zakresie z nim uzgodnionym lub udostępnianym z jego
inicjatywy (materiały promocyjne, strony www, publikowane raporty roczne),
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Z podmiotów, do których przedsiębiorstwo jest zobowiązane takie informacje przekazywać,
takich jak: Krajowy Rejestr Sądowy3, Monitor Sądowy i Gospodarczy4,



Z podmiotów, które gromadzą i udostępniają takie informacje na zasadach komercyjnych, jak
np. biura informacji gospodarczej (głównie informacje dotyczące wypłacalności konkretnego
podmiotu), wywiadownie gospodarcze5,



Ze źródeł niesystematycznych, jak rankingi, publikacje prasowe, katalogi i informatory,

Instytucje finansowe (w tym głównie banki) powołały tylko na swój użytek Biuro Informacji
Kredytowej, które gromadzi a następnie udostępnia tym instytucjom informacje o historii kredytowej
konkretnych klientów. W przypadku spółek publicznych do wykorzystania są ponadto obligatoryjnie
udostępniane inwestorom prospekty emisyjne, informacje bieżące i okresowe (dostępne też na stronach
www poszczególnych spółek), tabele giełdowe, opracowania i rekomendacje analityków finansowych..
Powyższe zewnętrzne źródła informacji finansowej mogą być wykorzystane także przez
analityka z konkretnego przedsiębiorstwa dla celów porównawczych. Porównanie np. z konkurentem
wzbogaca analizę o ocenę według kryteriów zewnętrznych, jest więc ważnym jej rozszerzeniem. Z tego
powodu warte zainteresowania są również dane zbiorcze, np. branżowe, regionalne, krajowe. Poza
okazjonalnymi publikacjami ważnym źródłem takich danych są organizacje branżowe, a przede
wszystkim opracowania urzędów statystycznych.6

2.3. Adekwatność materiałów źródłowych
Uzyskując dostęp do materiałów ewidencyjnych i pozaewidencyjnych, niezależnie od źródła ich
pozyskania, należy mieć na uwadze, że na ogół są one przygotowywane z przeznaczeniem innym, niż

3

Dane rejestrowe oraz obligatoryjnie składane do KRS przez zarejestrowane w nim podmioty gospodarcze roczne
sprawozdania finansowe są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. KRS prowadzi również rejestr dłużników
niewypłacalnych, do którego z urzędu wpisywane są informacje o postępowaniu upadłościowym lub egzekucyjnym. Zob.
http://www.rejestrkrs.pl/
4
Monitor Sądowy i Gospodarczy to dziennik urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej, w którym od 1 stycznia 2013r.
publikowane są m.in. sprawozdania finansowe określone w przepisach o rachunkowości, ogłoszenia i obwieszczenia
przedsiębiorców. W formie elektronicznej dostępny: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow. Do 31 grudnia
2012 r. miejscem publikacji tych informacji był Monitor Polski B - dziennik urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, w formie
elektronicznej dostępny: http://www.monitorb.pl/
5
Wywiadownie gospodarcze świadczą odpłatnie usługi informacyjne o wskazanych przez zleceniodawcę podmiotach
gospodarczych. Dla zamawiającego najistotniejsze jest zazwyczaj wyjaśnienie, czy określona firma istnieje, czy jest
wypłacalna i jak jest solidna w spłacie zobowiązań. Zwykle więc w raporcie wywiadowni znajdują się podstawowe
informacje o przedsiębiorstwie, takie jak: forma prawna, rok założenia, charakterystyka właścicieli i kadry kierowniczej,
przedmiot działalności, obroty i wielkość zatrudnienia, bank finansujący, sytuacja finansowa, zaległości płatnicze.
Wywiadownie mają poinformować, czy firma istnieje, czy jest wypłacalna i jak jest solidna w spłacie zobowiązań.
6
http://www.stat.gov.pl Poprzez tę stronę jest również dostęp do regionalnych urzędów statystycznych.
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analiza finansowa. W szczególności dane z ewidencji księgowej odzwierciedlają punkt widzenia
księgowego, który jest „kronikarzem” przedsiębiorstwa - rejestruje zdarzenia gospodarcze i ustala
wynik finansowy minionego okresu. Analityk finansowy ma natomiast wyjaśniać zależności i wyciągać
wnioski istotne dla przyszłych zysków. Jest on zainteresowany przeszłością o tyle, o ile ma ona
znaczenie dla kształtowania przyszłości przedsiębiorstwa. Dlatego użyteczne jest selektywne podejście
do pozyskiwanych materiałów, w tym także zmiana ich formy na odpowiadającą wymogom
metodologicznym analizy finansowej.
Niezależnie od rodzaju materiałów źródłowych obowiązkiem żadnych z nich analityk nie
powinien przyjmować bezkrytycznie. Materiały te mogą być bowiem obciążone różnego rodzaju
wadami, które uniemożliwią poznanie stany faktycznego badanego przedsiębiorstwa i wyciąganie
właściwych wniosków. Wady te mogą wynikać z przyczyn technicznych (błędy nieumyślne, niejasna
terminologia) lub merytorycznych (nieaktualność, niekompletność). Niekiedy można też spotkać się z
celowym wprowadzaniem analityka w błąd nie tylko poprzez podawanie informacji nieprawdziwej, ale
także poprzez jej filtrowanie (niepodawanie informacji niewygodnych). Narażenie na te wady jest
szczególnie duże w sytuacji przeprowadzania analiz przez podmioty zewnętrzne, o ograniczonych
możliwościach weryfikowania i uszczegółowiania uzyskiwanych informacji.

3. Metody analiz finansowych
3.1. Kluczowe metody
W sensie ogólnego podejścia do analizy finansowej można wyróżnić metodę „od szczegółu do
ogółu” (indukcji) i „od ogółu do szczegółu” (dedukcji). Z połączenia tych metod powstaje najczęściej
wykorzystywana metoda redukcji, która wychodzi „od ogółu” (postawienia hipotezy), by poprzez
wejście „w szczegóły” zweryfikować postawioną hipotezę i na tej podstawie wrócić do „ogółu”
(sformułować wnioski ogólne).
Z samej istoty analizy finansowej wynika wykorzystywanie w niej metod ilościowych,
pozwalających na konkretne i precyzyjne opisywanie zależności i wyników. Ale ważnym ich
uzupełnieniem są metody jakościowe, mniej precyzyjne, lecz konieczne do wyjaśniania związków i
zależności, zwłaszcza w sytuacjach braku informacji lub odpowiedniej metodologii mierzenia badanych
cech albo przed zastosowaniem metod ilościowych (jako analiza wstępna).
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Wśród metod analizy finansowej najbardziej praktyczne znaczenie ma ich podział na:7
 analizę porównawczą, polegającą na określeniu bezpośrednich związków między badanymi i
wzorcowymi (bazowymi) wielkościami ekonomicznymi, pozwalającą na ustalenie odchyleń i
dokonanie na ich podstawie ogólnej oceny;
 analizę przyczynową, która polega na wskazaniu czynników, które wpłynęły na kształt
określonych zjawisk, a także ustaleniu stopnia intensywności oddziaływania tychże
czynników.

3.2. Metoda porównań
3.2.1. Rodzaje porównań
Do oceny zjawisk gospodarczych potrzebne jest istnienie możliwości porównań i ustalania
odchyleń (bezwzględnych lub względnych). Potrzebne są więc informacje wzorcowe Stosowana w
ramach analizy finansowej metoda porównań opiera się na następujących kierunkach badań:
 porównania z wielkościami postulowanymi, którymi najczęściej są wielkości zawarte w
planach, kosztorysach, normach, limitach, kalkulacji wstępnej;
 porównania w czasie, które opierają się na porównaniach ze wskaźnikami okresów ubiegłych
(3-5, 10) lub przyszłych, pozwalają one na ocenę dynamiki zjawisk gospodarczych, ocenę
rozmiarów i tempa zmian wskaźników ekonomicznych okresu badanego w porównaniu z
ubiegłym lub przyszłym; wyniki kolejnych okresów mogą być porównywane z wynikami stale
jednego okresu (stała podstawa) lub okresu bezpośrednio poprzedzającego (zmienna
podstawa);
 porównania w przestrzeni, które bazują na odniesieniu wybranych wskaźników badanego
podmiotu gospodarczego do podobnych, porównywalnych wskaźników występujących w
innych podmiotach; najczęściej wykorzystywanymi punktami odniesienia są przedsiębiorstwa
o zbliżonym przedmiocie działania (tej samej branży), wyniki całej branży, wielkości średnie w
branży lub kraju;

7

L. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE Warszawa 1994. s. 19
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3.2.2. Porównywalność danych
Warunkiem koniecznym zastosowania metody porównań jest porównywalność danych. Warunek ten
jest spełniony, gdy porównywane wielkości ekonomiczne charakteryzują się:8
 porównywalnością metodologiczną – gdy są liczone według tej samej metodologii (ta sama treść
ekonomiczna, ten sam sposób liczenia); zakłócenia tej porównywalności mogą wynikać z
stosowania różnej metodologii liczenia poszczególnych wielkości ekonomicznych, określonej
przez zmieniające się przepisy o rachunkowości, podatkowe, o statystyce) lub decyzje wewnętrzne
przedsiębiorstwa.
 porównywalnością finansową – gdy do ustalania wartości ekonomicznych są stosowane te same
ceny, stawki, stopy % itp.; czynnikami zakłócającymi porównywalność finansową są zmiany np.
stóp podatkowych, oprocentowania kredytów, stawek amortyzacyjnych, a także inflacyjne zmiany
cen.
 porównywalnością organizacyjną – gdy dotyczą jednostek organizacyjnych o takich samych lub
zbliżonych cechach; zakłóceniem tej porównywalności są przeprowadzane zmiany strukturalne,
jak np. łączenie lub podział jednostek organizacyjnych, zmiana ich wielkości.
 porównywalnością przedmiotu działania – gdy jest stabilność rodzaju działalności, oferowanych
produktów i usług.
W praktyce spełnienie wszystkich tych wymogów porównywalności jest trudne – zmiany są stałą
cechą działalności gospodarcze. Poza wahaniami sezonowymi czy koniunkturalnymi z różną
intensywnością zachodzą zmiany przepisów i zasad księgowania, metod wyceny składników
majątkowych. Problemem w analizie jest też inflacja, która jest zmienna w czasie i w różnym stopniu
dotyka składników przychodów i kosztów. Mniej typowe są niebezpieczeństwa wystąpienia
“kreatywnej” księgowości i celowe wprowadzanie analityka w błąd. Nie wyklucza to jednak korzystania
z metody porównań, ale obliguje do zwracania uwagi na te czynniki zakłócające i – stosownie do
możliwości – eliminowanie ich wpływu (sprowadzanie do porównywalności) lub wskazywanie na siłę
ich oddziaływania. Błędem natomiast jest niedostrzeganie ich wpływu i pomijanie w ocenie różnic.

8

J. Śliwa - Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Warszawa 1998 s. 52
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3.3. Analiza przyczynowa
Poza ustaleniem cech badanych wielkości ekonomicznych i ich odchyleń względem poziomu
wzorcowego rolą analityka jest też identyfikacja przyczyn i czynników, które te wielkości i odchylenia
ukształtowały. Jest to następny etap analizy, zwany analizą przyczynową. Jej rolą jest:
 określenie czynników oddziałujących na wielkości ekonomiczne, które są objęte badaniem;
 ustalenie wpływu poszczególnych czynników na odchylenia ujawnione w toku porównań.
Analityk

finansowy

zwykle

poszukuje

możliwości

liczbowego

wyrażania

zależności

występujących w badanych zjawiskach. Dla analizy przyczynowej wypracowano wiele metod
rachunkowych, które w sytuacji, gdy określoną wielkość ekonomiczną można wyrazić jako funkcję
znanego zbioru czynników ją kształtujących, oferują różne techniki wyodrębniania stopnia wpływu tych
czynników na tę wielkość. Wśród tych metod zwykle wymienia się metody:9 kolejnych podstawień,
reszty,

funkcyjna,

różnic

cząstkowych,

wskaźnikowa,

proporcjonalnego

podziału

odchyleń,

logarytmowania, itp.
Zasadniczy problem jest w tym, że zwykle takie rozliczenie jest niewystarczające. Ustalenie, że
np. spadek wartości sprzedaży nastąpił przy niewielkim wzroście ilości sprzedanych produktów i dużym
spadku cen zbytu jest ważne, ale w istocie bowiem jest to tylko wstęp do następnego ważnego pytania:
dlaczego te zmiany wystąpiły, czym zostały spowodowane? Na ogół poszukiwanie odpowiedzi na te
pytania musi wyjść poza ramy analizy finansowej – w obszar np. analiz rynkowych, kadrowych,
organizacyjnych, w których znacznie większe, niż w analizie finansowej, znaczenie mają metody badań
jakościowych, a więc z mniejszym akcentem na ujęcia rachunkowe.

PYTANIA:
1. Wskaż warunki użyteczności analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
2. Z jakich źródeł może uzyskać informacje o przedsiębiorstwie zewnętrzny analityk finansowy?
3. Jakie przedsiębiorstwa nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych?
4. Wymień warunki porównywalności danych do analizy finansowej.

9

Metody rachunkowe zostały szczegółowo zaprezentowane m.in. w takich pozycjach literatury jak: T. Waśniewski:
Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1989, L. Bednarski: Analiza finansowa w
przedsiębiorstwie..., op. cit.
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II. ANALIZA BILANSU – SYTUACJA MAJĄTKOWA
PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji zarządczej
W działalności gospodarczej sprawozdania finansowe można uznać za lekturę obowiązkową
każdego menedżera – niezależnie od jego specjalizacji zawodowej. Każdy menedżer ma bowiem do
realizowania – według P.F. Druckera – 3 zadania ekonomiczne:


mieć zysk



kontrolować sytuację finansową



zapobiegać brakowi płynności finansowej

Wyniki realizacji tych zadań znajdują wyraz liczbowy w 3 podstawowych sprawozdaniach
finansowych przedsiębiorstwa:


rachunku zysków i strat



bilansie



rachunku przepływów pieniężnych.

Analiza tych sprawozdań powinny więc być w centrum uwagi menedżerów, zarówno w ujęciu
historycznym (za okres miniony), jak i prognostycznym (wielkości planowane lub przewidywane).
Ujęcie historyczne pozwala weryfikować i oceniać dokonania, a ujęcie prognostyczne – kształtować
perspektywy dalszej działalności.
Inne ujęcie tej samej kwestii proponuje J. Ostaszewski wskazując na potrzebę patrzenia na
przedsiębiorstwo przez okular zbudowany z trzech soczewek (gestii).10 Każda z nich informuje o innej
sferze działalności przedsiębiorstwa: ekonomicznej, majątkowej i finansowej. Gestia ekonomiczna jest
powiązana z rachunkiem zysków i strat (przychody, koszty, wynik finansowy). Gestia majątkowa
odnosi się do bilansu (składniki majątkowe, źródła kapitału), Natomiast gestia finansowa koncentruje
się na rachunku przepływów pieniężnych (wpływy, wydatki, stan środków pieniężnych). Ale dopiero
połączenie informacji z tych trzech źródeł informacji pozwala właściwie ocenić kondycję ekonomiczno –
finansową przedsiębiorstwa. Ze względu na to, że sprawozdania finansowe zawierają syntetyczną
informację o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, są one przedmiotem zainteresowania nie tylko
menedżerów. Są one ważne także dla właścicieli, organów nadzorczych przedsiębiorstwa,
pracowników. Interesują się nimi również podmioty zewnętrzne, takie jak: banki, firmy leasingowe,

10

J. Ostaszewski, Finanse, Wyd. Difin, Warszawa 2008, s. 389.
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kontrahenci, potencjalni inwestorzy, konkurenci, instytucje skarbowe, władze lokalne, GUS, dla których
te informacje także mają znaczenie i które w różny sposób wykorzystują je w swojej działalności.
Oczywiście każdy z tych podmiotów ma swój punkt widzenia i indywidualny obszar zainteresowań.
Właściciele będą zwracać uwagę na wartość firmy i zwrot z inwestycji, zarząd będzie zainteresowany
trwałością swego zatrudnienia, wierzyciele – płynnością finansową, konkurenci – słabymi stronami
przedsiębiorstwa. Ale wszystkich łączy potrzeba umiejętności kompetentnego odczytywania i
interpretowania zawartości sprawozdań finansowych, a więc także przeprowadzania analizy finansowej.

2. Układ i treść bilansu
2.1. Ogólna struktura bilansu
Bilans to liczbowe odzwierciedlenie stanu przedsiębiorstwa w wskazanym konkretnym dniu,
zwanym bilansowym. Ta data powinna więc być pierwszym punktem zainteresowania analityka.
Analiza pomaga ocenić przedsiębiorstwo (sytuację majątkową i kapitałową) oraz ustalić źródła jego
strat i zysków. Ma on dwie części:



aktywa - będące wykazem posiadanych przez przedsiębiorstwo majątku, zgromadzonego w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą



pasywa - zawierające informacje na temat źródeł finansowania majątku wykazanego w
aktywach.

AKTYWA
PASYWA
Składniki majątkowe
Źródła sfinansowania składników
(kontrolowane przez przedsiębiorstwo =
majątkowych
użyteczne składniki majątkowe)
jakie? ile?
skąd pochodzą? od kogo?
Z zasady konstrukcji bilansu wynika, że majątek przedsiębiorstwa ma pokrycie w źródłach
finansowania. Informuje on o trzech ważnych cechach przedsiębiorstwa:


jakim majątkiem dysponuje?



jaki kapitał należy do jego właścicieli?



jakie ma zadłużenie?

Układ, treść i wycena poszczególnych pozycji bilansowych są szczegółowo regulowane ustawą o
rachunkowości.11. Ogólna struktura bilansu jest następująca:

11

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami).
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BILANS
Aktywa
obrotowe

ZAPASY
NALEŻNOŚCI
ŚRODKI PIENIĘŻNE

KAPITAŁ WŁASNY
ZOBOWIĄZANIA
DŁUGOTERMINOWE
ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE

Kapitał
stały

AKTYWA TRWAŁE

W aktywach wyróżnia się:
1. aktywa trwałe, wykorzystywane w więcej niż 1 cyklu obrotowym lub dłużej niż 1 rok,
2. aktywa obrotowe, zużywane w 1 cyklu obrotowym lub czasie krótszym niż jeden rok.
Najczęściej przedsiębiorstwo ma tytuł własności do składników aktywów, ale w bilansie
kryterium nadrzędnym nie jest własność, lecz sprawowanie kontroli (jak np. przy leasingu o cechach
finansowego, nawet jeżeli umowa ma inną nazwę). Ponadto są to składniki majątku, które:


są wynikiem zdarzeń w przeszłości (kupione, zbudowane, wniesione),



dostarczą w przyszłości korzyści ekonomicznych,



można wiarygodnie określić i zmierzyć.
Natomiast pasywa dzieli się przede wszystkim według formy własności na:

1. kapitały własne
2. kapitały obce,
Innym kryterium podziału pasywów jest pilność ich zwrotu właścicielom lub dysponentom
(wymagalności, zapadalności). Na tej podstawie dzieli się je na kapitały długo- i krótkoterminowe.

2.2. Szczegółowa struktura bilansu
Pełną strukturę bilansu określa ustawa o rachunkowości. Jest to struktura o dużej
szczegółowości, co może zaciemniać rzeczywisty obraz sytuacji ekonomicznej i utrudniać dokonanie
oceny przedsiębiorstwa. Dla celów analitycznych często wykorzystuje się więc najpierw bilans
syntetyczny (obrazujący tylko pozycje zbiorcze), a dopiero w dalszej kolejności wnika się w jego
pozycje analityczne. Takie podejście „od ogółu do szczegółu” pozwala na stopniowe pogłębianie analizy
w obszarach, które tego wymagają. Poniżej przedstawiono skróconą charakterystykę głównych
składników aktywów i pasywów bilansu. Bardziej rozwiniętą interpretację treści poszczególnych pozycji
bilansu zawiera załącznik 1 na końcu pracy. W ujęciu syntetycznym aktywa i pasywa bilansu obejmują
następujące składniki:
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BILANS na dzień…….

AKTYWA - składniki majątkowe - jakie? ile?
AKTYWA TRWAŁE
1) Wartości niematerialne i prawne
2) Rzeczowe aktywa trwałe
3) Należności długoterminowe
4) Inwestycje długoterminowe
5) Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
1) Zapasy
2) Należności krótkoterminowe
3) Inwestycje krótkoterminowe
4) Krótk. rozlicz. międzyokresowe

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Prawa majątkowe, dodatnia wartość firmy
1. Grunty, budynki, budowle,
2. Urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu
3. Środki trwałe w budowie
Należne płatności z terminem powyżej 12 miesięcy
1. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Długoterminowe aktywa finansowe
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.
1. Materiały, półprodukty i produkty w toku
2. Produkty gotowe, towary
1. z tytułu dostaw (niezależnie od okresu spłaty)
2. z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych
3. pozostałe, roszczenia sporne
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Poniesione z góry koszty, dotyczące okresów następnych

PASYWA - źródła sfinansowania - skąd pochodzą? od kogo?
KAPITAŁ WŁASNY
Nominalna wielkość kapitału wg statutu
1) Kapitał podstawowy
Z podziału zysku
2) Kapitał zapasowy
Z aktualizacji wartości aktywów
3) Kapitał z aktualizacji wyceny
Nierozliczony wynik finansowy
4) Zysk (strata) z lat ubiegłych
Wynik finansowy danego okresu
5) Zysk (strata) netto
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
1) Rezerwy na zobowiązania
 z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 na świadczenia emerytalne i podobne
 pozostałe,
Powyżej 12 miesięcy – kredyty, obligacje
2) Zobowiązania długoterminowe
3) Zobowiązania krótkoterminowe
 z tytułu dostaw i usług
 kredyty i pożyczki
 z tytułu podatków, płac, ubezpieczeń społecznych,
 fundusze specjalne.
4) Rozliczenia międzyokresowe
 ujemna wartość firmy,
 rozliczenia kosztów (rezerwy na przyszłe koszty)
 rozliczenia międzyokresowe przychodów
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Przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość mają obowiązek sporządzania bilansu na koniec
roku obrachunkowego, co nie wyklucza czynienia tego z większą częstotliwością. Bilans zamknięcia dla
danego okresu obrachunkowego jest jednocześnie bilansem otwarcia dla nowego okresu.

2.3. Zmiany pozycji bilansowych
Pojedynczy bilans obrazuje sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa w konkretnym dniu
(informacja statyczna). Są to rezultaty wszystkich poprzednich zdarzeń gospodarczych i podjętych
decyzji. Ale jeżeli porównamy ze sobą dwa kolejne bilanse, to możemy ocenić nie tylko to, czym to
przedsiębiorstwo dysponuje, ale także zauważyć kierunki zmian majątku i kapitałów w dzielącym je
okresie. Te zmiany są skutkiem przeprowadzonych w okresie międzybilansowym operacji
gospodarczych, które mogą wpływać na dane bilansowe na kilka sposobów:


jednoczesny wzrost aktywów i pasywów (np. zakup materiałów z odroczoną płatnością)



jednoczesny spadek aktywów i pasywów (np. spłata zobowiązania z rachunku bankowego)



wzrost jednej i spadek innej pozycji aktywów (np. zakup materiałów za gotówkę)



wzrost jednej i spadek innej pozycji pasywów (np. zaciągnięcie kredytu bankowego na rzecz spłaty
innego kredytu lub innego zobowiązania).

3. Etapy analizy bilansu
Analiza bilansu może być prowadzona w ujęciu statycznym jak i dynamicznym. Analiza statyczna
dotyczy badania struktury majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego finansowania w wybranym momencie
(np. na koniec roku). Ujęcie dynamiczne rozpatruje natomiast również kierunki zmian tej struktury oraz
dynamikę poszczególnych elementów aktywów i pasywów z kilku kolejnych okresów. Wartość
poznawcza analizy dynamicznej jest znacznie większa.
Ze względu na dużą wartość poznawczą analiz porównawczych wskazane jest, aby przedmiotem
analizy były przynajmniej dwa bilanse – na początek i koniec okresu. Pierwszym etapem analizy bilansu
przedsiębiorstwa jest analiza wstępną, która obejmuje


analizę poziomą, czyli badanie dynamiki aktywów i pasywów, pozwalające określić kierunek i
tempo zmian poszczególnych pozycji bilansowych,



analizę pionową, czyli badanie struktury aktywów i pasywów (struktury majątkowej i kapitałowej),



analizę pionowo – poziomą, sprowadzającej się do badania struktury kapitałowo – majątkowej,
czyli relacji między aktywami i pasywami.
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Pogłębieniem analizy wstępnej jest analiza wskaźnikowa, polegająca na badaniu wzajemnych
relacji wybranych pozycji bilansu oraz innych wielkości ekonomicznych.

4. Analiza aktywów
4.1. Ogólna struktura aktywów
Aktywa bilansowe przedsiębiorstwa wyrażają zgromadzone przez nie, w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą, składniki majątkowe, które mają być źródłem korzyści ekonomicznych w
okresach następnych. Badający je analityk finansowy zwróci więc uwagę przede wszystkim na to:


czy ten majątek jest dobrany efektywnie i jest odpowiedni do rodzaju i skali prowadzonej
działalności?



jakie ten majątek tworzy warunki do kontynuacji działalności i na ile pewne jest zrealizowania
założonych celów ekonomicznych w przyszłości?
Najbardziej ogólną informacją o aktywach przedsiębiorstwa jest ich łączna wartość.

Charakteryzuje ona bazę ekonomiczną prowadzonej działalności, a w zestawieniu z okresami
poprzednimi – kierunki jej zmiany. Jest to także informacja o wielkości przedsiębiorstwa – istotna dla
interpretacji wielkości ekonomicznych i formułowania ocen. Wiadomo np. że małe przedsiębiorstwa
mają inną strukturę majątku i kapitału niż duże. Małe przedsiębiorstwo zwykle ma niewiele składników
aktywów trwałych ze względu na ograniczone możliwości ich zakupu lub brak możliwości efektywnego
ich wykorzystania (mała skala działalności). Korzysta więc z wynajętej bazy lokalowej, kupuje usługi
transportowe, finansuje zakupy środków trwałych z wykorzystaniem leasingu operacyjnego, ma niższy
poziom technologiczny itp., Jest więc zrozumiałe, że udział aktywów trwałych w aktywach ogółem w
małych przedsiębiorstwach może być niższy, niż w przedsiębiorstwach dużych (przy podobnym rodzaju
działalności).
Składniki aktywów bilansu cechuje duże zróżnicowanie. W ramach ogólnego podziału na aktywa
trwałe i obrotowe, występuje w nim wiele grup rodzajowych i pozycji szczegółowych. Wszystkie one są
w wymiarze wartościowym, ale tylko część z nich ma również postać rzeczową. Tylko wymiar
wartościowy mają np. należności, instrumenty finansowe, prawa użytkowe.
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AKTYWA - składniki majątkowe
AKTYWA TRWAŁE
1) Wartości niematerialne i prawne
2) Rzeczowe aktywa trwałe
3) Należności długoterminowe
4) Inwestycje długoterminowe
5) Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
1) Zapasy
2) Należności krótkoterminowe
3) Inwestycje krótkoterminowe
4) Krótk. rozlicz. międzyokresowe

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Prawa majątkowe, dodatnia wartość firmy
1. Grunty, budynki, budowle,
2. Urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu
3. Środki trwałe w budowie
Należne płatności z terminem powyżej 12 miesięcy
1. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Długoterminowe aktywa finansowe
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.
1. Materiały, półprodukty i produkty w toku
2. Produkty gotowe, towary
1. z tytułu dostaw (niezależnie od okresu spłaty)
2. z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych
3. pozostałe, roszczenia sporne
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Poniesione z góry koszty, dotyczące okresów następnych

Najbardziej ogólnym ujęciem struktury aktywów jest udział majątku trwałego i obrotowego.
Charakteryzują go wskaźniki:
Udział majątku trwałego =

Udział majątku obrotowego =

Aktywa trwałe
Aktywa ogółem
Aktywa obrotowe
Aktywa ogółem

Analiza struktury aktywów pokazuje rangę poszczególnych ich składników w majątku
przedsiębiorstwa. Ocenę tych wskaźników utrudnia jednak fakt, iż nie istnieje idealny czy typowy obraz
struktury aktywów. Wiadomo, że w przemyśle udział aktywów trwałych jest dużo większy, niż w
handlu. Ale także w przemyśle nie jest on jednakowy. Zależy on od kapitałochłonności branży, rodzaju
zastosowanej technologii, wielkości przedsiębiorstwa. Dlatego zawsze wskazana jest analiza
wskaźników struktury w powiązaniu ze znajomością specyfiki działalności przedsiębiorstwa i informacji
branżowych. Uwzględnić też należy wielkość przedsiębiorstwa, która – jak wskazano wyżej – także ma
wpływ na ogólną strukturę aktywów.
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4.2. Płynność majątku i ryzyko operacyjne
Struktura aktywów jest przede wszystkim informacją o warunkach działania przedsiębiorstwa
(czym ono dysponuje, z czego korzysta w swojej działalności). Ale ta informacja ma również istotną
treść ekonomiczną – mówi o płynności majątku (stopniu związania kapitałów – łatwości zamiany na
gotówkę). Dla uwypuklenia tej cechy treść obu powyższych wskaźników alternatywnie można zawrzeć
we wskaźniku unieruchomienia (elastyczności) majątku:

Wsk. unieruchomienia majątku =

Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe

Im wskaźnik ten jest wyższy, tym trwalsze (na dłuższy okres) jest zamrożenie kapitału w
składnikach majątkowych i większa trudność ewentualnego jego przeniesienie na inne zastosowania.
Oznacza to malejącą elastyczność przedsiębiorstwa w zmienianiu swojej działalności, a więc jej
utrwalenie.
Jest to cecha korzystna w przypadku dobrej koniunktury oraz silnej pozycji rynkowej i
technologicznej tego przedsiębiorstwa, gdyż w tych warunkach zmienianie działalności nie jest celowe.
Dodatkowym atutem jest też to, że wysoki udział aktywów trwałych zwykle wiąże się z
kapitałochłonnością prowadzonej działalności i potencjałem technologicznym, co jest jednocześnie
ochroną przed szybkim pojawieniem się nowych konkurentów (mają wysoka barierę wejścia).
Skrajnie odmienna jest sytuacja przedsiębiorstwa o wysokim udziale aktywów trwałych w
warunkach dekoniunktury, słabej pozycji rynkowej, zacofania technologicznego. W tym
przypadku przedsiębiorstwo ma wybór między wzmocnieniem technologicznym prowadzonej
działalności lub zmianą jej rodzaju. W pierwszym przypadku pojawi się jednak potrzeba znalezienia
nowych kapitałów na inwestycje (na postęp technologiczny), a w drugim wystąpi trudny problem
odzyskania zainwestowanego dotąd w aktywach trwałych kapitału (narażenie na jego utratę, co oznacza
barierę wyjścia). Są to informacje o kluczowym znaczeniu dla decyzji strategicznych. Wzrost udziału
aktywów trwałych i wskaźnika unieruchomienia majątku ma również związek ze strukturą kosztów zwiększa koszty tej struktury (koszty stałe, jak np. amortyzacja, podatki i opłaty majątkowe, koszty
utrzymania technicznego i remontów itp.), co podwyższa próg rentowności przedsiębiorstwa i zwiększa
jego wrażliwość na wahania wielkości sprzedaży (niewielkie zmiany popytu mogą istotnie zmienić wynik
finansowy). Jest to tzw. ryzyko operacyjne, rosnące wraz ze wzrostem udziału majątku trwałego.
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Nakazuje ono ostrożność i oszczędność w podejmowaniu decyzji podwyższających wskaźnik
unieruchomienia majątku.
Pogłębieniem analizy pionowej aktywów jest obserwacja wskaźników struktury (udziału w
aktywach) również poszczególnych szczegółowych ich składników, jak np.:
Udział zapasów w aktywach =

Udział należności w aktywach =

Zapasy
Aktywa ogółem
Należności
Aktywa ogółem

Wskazują one na rangę badanych składników w majątku przedsiębiorstwa, a w zestawieniu z
okresami poprzednimi – umożliwiają ocenę kierunku zmian ich udziału. Ale taki przegląd
poszczególnych składników aktywów pozwala również zauważyć wiele szczegółów istotnych dla
zrozumienia sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa i sformułowania pytań do dalszych analiz.

4.3. Analiza szczegółowa składników aktywów trwałych
Poza ogólną oceną struktury aktywów ważną rolę odgrywa analiza poszczególnych składników
majątku przedsiębiorstwa. W aktywach trwałych należy zwrócić uwagę na ekonomiczny sens
poszczególnych ich pozycji, w tym zwłaszcza na 3 najważniejsze:
1. Wartości niematerialne i prawne są aktywami długoterminowymi bez formy fizycznej Mimo to
mają wartość opartą na prawnych lub innych korzyściach dostarczanych ich właścicielowi. Na tę pozycję
aktywów składają się:


koszty zakończonych prac rozwojowych według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia



wartość firmy – wykazywana tylko po zmianie transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa jako
dodatnia12 różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, a
niższą od niej wartością księgową przekazywanych składników majątkowych



inne nabyte prawa majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż rok, np. patenty, licencje,
koncesje, marka, wzory użytkowe, programy komputerowe.

12

Jeżeli różnica ta jest ujemna - ujawniana jest w rozliczeniach międzyokresowych w pasywach jako ujemna wartość firmy
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Najczęściej te składniki aktywów trwałych mają niewielki udział w strukturze aktywów (najbardziej
typowym ich przedstawicielem są programy komputerowe), ale można oczekiwać wzrostu ich udziału
jako efektu szybko rosnącej roli czynników niematerialnych (kapitału intelektualnego). Ale pamiętać też
należy o tym, że zobiektywizowanie ich wyceny księgowej jest trudne, a ich realna wartość może
radykalnie maleć wraz ze spadkiem zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności. W
przypadku upadłości przedsiębiorstwa wiele z nich może mieć zerową wartość likwidacyjną (jako
aktywa niezbywalne).
2. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują składniki bazy technicznej przedsiębiorstwa. Niektóre z nich
kształtują miejsce i ogólne warunki funkcjonowania (grunty własne, budynki, budowle), a inne –
określają sposób (technologię) działalności (maszyny, urządzenia, środki transportu). Ważne jest więc
zwrócenie uwagi na strukturę tych aktywów, gdyż w niej wyraża się:


charakterystyka działalności przedsiębiorstwa - poszczególne rodzaje działalności wymagają
odmiennego wyposażenia w rzeczowe aktywa trwałe.



wpływ wielkości przedsiębiorstwa – udział aktywów trwałych w majątku ogółem rośnie wraz ze
wzrostem wielkości przedsiębiorstwa.



polityka

inwestycyjna

(jej

kierunki,

struktura)

przedsiębiorstwa

–

wybór

technologii,

unowocześnianie i odtwarzanie majątku trwałego.
Analizując rzeczowe aktywa trwałe należy pamiętać, że w bilansie podane są one w wartości netto, tzn.
zmniejszonej o naliczoną w okresie międzybilansowym amortyzację (nie dotyczy wartości gruntów).
Może to prowadzić do sytuacji, iż konkretny środek trwały np. samochód, zostaje zamortyzowany w
100% (ma wartość netto równą zero) i przez to nie ma już swego odzwierciedlenia w aktywach bilansu,
ale wciąż jest sprawny technicznie i wykorzystywany do realizacji zadań przedsiębiorstwa. Dlatego
obserwując bilansową zmianę wartości rzeczowych aktywów np. w ciągu roku kalendarzowego, warto
zestawić tę różnicę z naliczonym w tym okresie kosztem amortyzacji. Pozwoli to ustalić, czy oprócz
amortyzacji były jeszcze inne przyczyny tej zmiany (inwestycje, sprzedaż, likwidacja). Koszt amortyzacji
może być podany w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) lub w informacji dodatkowej. W
informacji dodatkowej odnajdziemy również wartość brutto i skumulowaną wartość amortyzacji
(umorzenie) naliczonej od poszczególnych grup środków trwałych. Po ich zestawieniu z bilansową
(netto) wartością tych środków można ocenić stopień księgowego zużycia tych składników
majątkowych i pilność potrzeb odtworzeniowych. Pozwala to wnioskować o poziomie technicznym
składników majątku trwałego oraz szacować zapotrzebowanie na kapitał inwestycyjny. Warto też
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zwrócic uwagę na pozycję ”środki trwałe w budowie”, informującą o nakładach już poniesionych na
przedsięwzięcia rozwojowe rozpoczęte, ale jeszcze nie zakończone. Do czasu ich zakończenia
poniesione nakłady są nie tylko nieproduktywne, ale także obciążające przedsięwzięcie bieżącymi
kosztami zamrożenia kapitału. Warto więc ustalić, jakie nakłady kapitałowe i w jakim okresie są jeszcze
konieczne, aby to zadanie zakończyć i przejść do fazy eksploatacji.
3. Interesującą pozycją aktywów są inwestycje długoterminowe, oznaczające zaangażowanie
przedsiębiorstwa w przedsięwzięcia, które mają przynieść efekty ekonomiczne, ale poza podstawową
jego działalnością (nieruchomości, inwestycje finansowe). Przy tej wartości warto więc pytać o
osiąganie lub perspektywiczną realność tych korzyści (mogą występować w przychodach finansowych w
rachunku zysków i strat).Ale z faktu, iż jest to zaangażowanie poza bieżącą działalnością
przedsiębiorstwa wynika dodatkowo, że środki te mogą stanowić rodzaj rezerwy finansowej do
wykorzystania w przypadku powstania ważnych potrzeb w działalności bieżącej. Podobny charakter
mają również należności długoterminowe. W obu przypadkach konieczne jest jednak wyjaśnienie, jaka
jest możliwość zamiany tych składników majątkowych na środki pieniężne (realność, termin).

4.4. Analiza szczegółowa składników aktywów obrotowych
Występowanie składników majątku obrotowego (zapasów, należności) z jednej strony wyraża
skalę prowadzonej działalności i jest czynnikiem jej ciągłości, a równocześnie oznacza zamrożenie
kapitału i koszty finansowe. Jest to więc swego rodzaju „zło konieczne” – niski ich poziom zmniejsza
koszty finansowe, ale może zagrażać ciągłości działalności. Natomiast wysoki poziom eliminuje ryzyko
zakłóceń w działalności, ale generuje dodatkowe koszty utrzymania i finansowania, a więc obniża
rentowność. Zarówno wzrost, jak i spadek majątku obrotowego mogą odzwierciedlać zjawiska
pozytywne i negatywne. Dlatego ważne jest analizowanie relacji tego majątku względem skali
działalności (sprzedaży).
Ocenę poziomu zapasów trzeba łączyć z warunkami zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży oraz z
zarządzaniem zapasami. Wzrost zapasów może wyrażać wzrost obrotów, zmianę źródła zaopatrzenia i
organizacji sprzedaży. Może też wynikać ze złych zakupów, zmiany rodzaju działalności, trudności ze
zbytem. Spadek zapasów może być wyrazem ich racjonalizacji, ale też skutkiem braku pieniędzy na ich
gromadzenie.
Należności także mogą rosnąć i maleć pozytywnie lub negatywnie. Wzrost należności może
wynikać ze wzrostu obrotów, celowego wydłużenia terminu płatności (w celu uatrakcyjnienia oferty
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sprzedaży). Ale taki sam skutek wywołują również błędy w doborze kontrahentów, brak monitoringu
należności i nieskuteczna ich windykacja. Z kolei spadek należności może wskazywać zarówno na dobre
zarządzanie należnościami i skuteczną windykację, jak i na spadek sprzedaży. Z tych względów poziom
należności, podobnie jak poziom zapasów, należy oceniać w zestawieniu z wielkością obrotów. Aby
pełniej ocenić zarządzanie należnościami należy zwrócić uwagę również na strukturę terminową
należności (według okresu wymagalności) oraz na należności „problemowe” – dochodzone na drodze
sądowej (widoczne w bilansie) lub których nieściągalność jest uprawdopodobniona (już niewidoczne w
bilansie, spisane w straty np. w związku z przedawnieniem lub upadłością dłużnika;informacji o nich
można szukać w informacji dodatkowej).
W pozycji inwestycji krótkoterminowych są głównie środki pieniężne (a także
krótkoterminowe aktywa finansowe). Na ogół jest to składnik o dużej zmienności (pod wpływem
bieżących rozliczeń finansowych). Ich poziom jest zabezpieczeniem bieżących płatności („pogotowie
kasowe”) i instrumentem utrzymywania wiarygodności płatniczej wobec kontrahentów. Ale wysoki
poziom środków pieniężnych na rachunkach bieżących może oznaczać nadpłynność, generuje koszty
zamrożenia kapitału i podobnie jak wysokie zapasy i należności, obniża rentowność przedsiębiorstwa.
Ostatnią pozycją aktywów są rozliczenia międzyokresowe. Zawierają one poniesione „z góry”
koszty na poczet okresów następnych, które w okresie nie dłuższym, niż 12 miesięcy od dnia
bilansowego są „zużywane” poprzez spisywanie w koszty bieżące. Opłacone za cały rok w styczniu:
podatek od nieruchomości, prenumerata czasopism, ubezpieczenia itp. są przykładem takiego „zapasu
usług”, który w trakcie roku jest zużywany i w związku z tym co miesiąc po 1/12 księgowany w koszty
bieżące. W aktywach ta pozycja na ogół jest mało znacząca i przez to nie jest przedmiotem
szczególnego zainteresowania analityków. Przy większym jej udziale wskazane jest bliższe rozpoznanie
jej składników i ich ekonomicznej interpretacji.

4.5. Wartość księgowa a wartość rynkowa składników aktywów
Analizując aktywa bilansu należy mieć na uwadze, że ich wartość na dzień bilansowy jest
wykazana według zasad obowiązujących w rachunkowości i może nawet znacznie różnić się od wyceny
rynkowej. W szczególności rozbieżności te dotyczą:


rzeczowych aktywów trwałych, ze względu na dezaktualizację ich wartości początkowej, według
której są wykazywane w bilansie (jeżeli nie są amortyzowane, jak np. grunty) lub od której jest
naliczana amortyzacja (pozostałe środki trwałe). Problem ten dotyka głównie nieruchomości, ze
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względu na ich długi okres użytkowania. Te składniki majątkowe są ewidencjonowane w wartości z
roku nabycia. Wysoka inflacja oraz dynamika cen rynkowych nieruchomości powodują, że w
stosunku do cen rynkowych wartości początkowe tych składników majątkowych i naliczana według
niej amortyzacja są mocno zaniżone.


rzeczowych aktywów trwałych, wycenianych księgowo poprzez pomniejszanie ich historycznej
wartości początkowej o amortyzację, która może nie odzwierciedlać poprawnie postępującego
zużycia fizycznego i utraty wartości rynkowej. Może więc wystąpić zarówno sytuacja, gdy zużyty
fizycznie środek trwały (już bez wartości rynkowej) ma jeszcze wartość księgową netto, jak i
sytuacja odwrotna – środek trwały o zerowej wartości księgowej (zamortyzowany w 100%), jest
eksploatowany i ma wartość rynkową,



aktywów, które mają wartość księgową i są użyteczne dla działalności przedsiębiorstwa, ale ich
wartość rynkowa jest wątpliwa lub żadna ze względu na to, że nie mogą być przedmiotem obrotu
lub ich zbywalność jest ograniczona; przykładem mogą być programy komputerowe, licencje,
rozliczenia międzyokresowe,



aktywów, które nie mają wartości księgowej (nie ma ich w bilansie), mimo że mogą mieć jeszcze
wartość rynkową, jak np. zamortyzowane w 100% środki trwałe lub przeniesione do ewidencji
pozabilansowej należności, których nieściągalność jest uprawdopodobniona.
Rozbieżności te nie są barierą dla prowadzenia analizy finansowej, ale świadomość tych

rozbieżności może mieć znaczenie dla formułowanych wniosków.

Pytania sprawdzające
1. Wyjaśnij związek zadań ekonomicznych menedżera z zawartością sprawozdań

finansowych.

2. Wymień główne składniki sprawozdania finansowego.
3. Wymień i wyjaśnij podstawowe grupy i podgrupy w strukturze bilansu.
4. Co obejmują aktywa bilansowe?
5. Wyjaśnij treść i znaczenie ekonomiczne wielkości udziału aktywów trwałych w sumie
bilansowej. W jakich sytuacjach jest to znaczenie pozytywne, a w jakich negatywne?
6. Jakie wnioski dla oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa wynikają z analizy
rzeczowych aktywów trwałych? Co obejmują te aktywa i jak są wyceniane?
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7. Co to są „inwestycje długoterminowe” i jakie wnioski dla oceny sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstwa mogą wynikać z ich występowania? Gdzie mogą być widoczne efekty

(zyski lub

straty) ich posiadania?
8. Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę oceniając poziom i strukturę zapasów i należności?

Od

czego zależy ich poziom i dynamika zmian?
9. Przyczyny i skutki rozbieżności między wartością księgową i wartością rynkową

aktywów

bilansowych.
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III. ANALIZA BILANSU – SYTUACJA KAPITAŁOWA

PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Analiza struktury pasywów
1.1.Ogólna struktura źródeł finansowania
Analiza pasywów bilansowych to analiza źródeł finansowania

majątku i działalności

przedsiębiorstwa. Może być ona prowadzona w układzie dynamicznym – przez porównanie stanu
składników pasywów z kolejnych bilansów, albo w układzie statycznym – struktura kapitału w danym
okresie. Podstawowe składniki pasywów prezentuje tabela.
PASYWA - źródła sfinansowania
KAPITAŁ WŁASNY
1) Kapitał podstawowy
2) Kapitał zapasowy
3) Kapitał z aktualizacji wyceny

Nominalna wielkość kapitału wg statutu
Z podziału zysku, z dopłat wspólników, agio w S.A.
Z aktualizacji wartości środków trwałych, z aktualizacji
do cen rynkowych inwestycji długoterminowych
Nierozliczony wynik finansowy z poprzednich okresów
4) Zysk (strata) z lat ubiegłych
Wynik finansowy danego okresu
5) Zysk (strata) netto
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (Kapitał obcy)
1) Rezerwy na zobowiązania
 z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 na świadczenia emerytalne i podobne
Powyżej 12 miesięcy – kredyty, pożyczki, obligacje
2) Zobowiązania długoterminowe
3) Zobowiązania krótkoterminowe
 z tytułu dostaw i usług
 kredyty i pożyczki
 z tytułu podatków, płac, ubezpieczeń społecznych,
 fundusze specjalne.
4) Rozliczenia międzyokresowe
 ujemna wartość firmy,
 rozliczenia kosztów (rezerwy na przyszłe koszty)
 rozliczenia międzyokresowe przychodów
Najbardziej ogólny podział pasywów rozpatruje kapitał własny i obcy (powierzony), który
charakteryzuje stopień zależności od kapitału obcego.
Udział kapitału własnego =

Kapitał własny
Pasywa ogółem

Udział kapitału obcego =

Kapitał obcy
Pasywa ogółem
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Na tę strukturę można patrzeć z dwóch stron: bezpieczeństwa (ryzyka) finansowego i
rentowności kapitału własnego. Przeciwko wzrostowi udziału kapitału obcego (spadkowi udziału
kapitału własnego) w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa przemawia troska o jego
bezpieczeństwo finansowe, gdyż zadłużenie tworzy ryzyko niewypłacalności i utraty przez właścicieli
kontroli nad przedsiębiorstwem. Ale równocześnie wzrost udziału kapitału obcego (spadek udziału
kapitału własnego) tworzy możliwość uzyskania efektu dźwigni finansowej. Jest tak w sytuacji, gdy
efektywność gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa jest wyższa, niż koszt (oprocentowanie)
korzystania z kapitału obcego. Oznacza to, że przedsiębiorstwo za prawo korzystania z tego kapitału
zapłaci jego właścicielowi mniej, niż wynosi dodatkowy zysk z zastosowania tego kapitału, a uzyskana
nadwyżka zwiększy rentowność kapitału własnego. W takim przypadku wybór13 może być trudny:
zwiększyć bezpieczeństwo finansowe i zmniejszyć rentowność kapitału własnego, czy odwrotnie –
zaakceptować zwiększone ryzyko finansowe dla osiągnięcia większej rentowności? Nie ulega
wątpliwości, że zadłużenie przedsiębiorstwa musi być stale monitorowane i utrzymywane w granicach
realnych możliwości jego spłaty, ale formułowanie jednoznacznych ocen struktury własnościowej
kapitału jest utrudnione. Korzystanie z kapitału obcego nie jest problemem tak długo, jak długo
przedsiębiorstwo jest w stanie na bieżąco spłacać związane z nim raty kapitałowe i odsetki.
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że na wybór struktury kapitału wpływają również konkretne
warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. W szczególności:14
1. firmy o wysokim ryzyku są narażone na wysokie koszty trudności finansowych, powinny więc
szukać kapitałów własnych
2. firmy o silnej pozycji rynkowej, na rynkach z wysoką barierą wejścia, mogą w większym stopniu
korzystać z długu (mają mniejsze ryzyko operacyjne)
3. przy spodziewanych zmiennych warunkach gospodarowania (zmienne stopy, kursy walut, ceny
zaopatrzeniowe) bardziej bezpieczne są kapitały własne
4. firmy ze specjalistycznymi aktywami materialnymi i niematerialnymi przy trudnościach finansowych
mają małe możliwości zbycia tych aktywów po zadawalającej cenie (np. na spłatę zadłużenia),
dlatego muszą mieć więcej kapitałów własnych

13

Należy uwzględnić, że rozpatrywana struktura kapitału kształtuje się nie tylko pod wpływem decyzji właścicieli czy
zarządu. Przy spadku obrotów i rentowności może nastąpić pogorszenie płynności finansowej, której nieuchronnym
skutkiem będzie wzrost udziału kapitału obcego.
14
A. Rutkowski - Zarządzanie finansami. PWE Warszawa 2000 s. 255
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5. przy wysokiej efektywnej stopie podatku dochodowego dług daje większą osłonę podatkową, co
zwiększa atrakcyjność korzystania z kapitału obcego. .

1.2. Struktura terminowa kapitału
W analizie zależności od kapitału obcego należy ponadto uwzględnić, że nie wszystkie składniki
tego kapitału obciążają przedsiębiorstwo takim samym ryzykiem finansowym. Z tego punktu widzenia
ważna jest struktura terminowa kapitału obcego, czyli podział zobowiązań na długoterminowe (z
okresem spłaty powyżej jednego roku) i krótkoterminowe (wymagalne do jednego roku).
Zobowiązania długoterminowe (kredyty, pożyczki, obligacje) 15, przez swój długi okres spłaty, dla
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa mają znaczenie stabilizujące, wnoszą ryzyko finansowe mniejsze
niż zobowiązania krótkoterminowe. Z tego względu w analizie te dwie grupy zobowiązań są
rozpatrywane oddzielnie.
Udział kapitału stałego =

Kapitał własny + zobowiązania długoterminowe
Pasywa ogółem

Udział zobowiązań krótkoterminowych =

Zobowiązania krótkoterminowe
Pasywa ogółem

Wzrost udziału kapitału stałego oznacza poprawę stabilności i płynności finansowej
przedsiębiorstwa. Ale takie bezpieczeństwo finansowe oznacza ograniczanie wykorzystania zobowiązań
krótkoterminowych, a to pociąga za sobą podwyższenie kosztu kapitału (odsetki od zobowiązań
długoterminowych są zwykle wyższe, niż od krótkoterminowych) i zmniejszenie efektu dźwigni
finansowej (spadek rentowności kapitału własnego).

1.3. Struktura szczegółowa pasywów
1.3.1. Analiza kapitału własnego
Dla celów wyjaśnienia przyczyn kształtowania się niektórych wskaźników i oceny kondycji
finansowej ważna jest wewnętrzna struktura ważniejszych pozycji pasywów.

15

W analizie szczegółowej jako zobowiązania długoterminowe należy traktować również odpowiednią część rezerw na
zobowiązania i rozliczeń międzyokresowych (ostatnia pozycja w pasywach bilansu)
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W sensie ogólnym kapitał własny jest wkładem właścicieli przedsiębiorstwa w finansowanie
jego aktywów. Ale na tę syntetyczną pozycje (sumę) w bilansie składa się kilka pozycji szczegółowych o
różnej charakterystyce. Wśród nich są:


Kapitał podstawowy – wniesiony przez właścicieli (wkład pieniężny, aport, objęcie akcji). Wyraża
on skalę podjętego przez właścicieli ryzyka finansowego, a jednocześnie stanowi najtrwalsze źródło
finansowania przedsiębiorstwa.



Kapitał zapasowy – powstaje z podziału zysku („zysk zatrzymany” w poprzednich okresach),
dopłat właścicieli., a w spółkach akcyjnych dodatkowo z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ceną
nominalną. Jest on gromadzony w celu pokrycia ewentualnych strat bilansowych, a więc służy
stabilizacji finansowej przedsiębiorstwa w okresach problemów z efektywnością. Ważne jest
zwracanie uwagi na wielkość zysku przeznaczanego na kapitał zapasowy – jest ona miarą
długofalowego myślenia właścicieli o przedsiębiorstwie.



Kapitał z aktualizacji wyceny – powstaje jako zapis księgowy skutków uaktualnienia (urzędowego
przeszacowania wartości) występujących w aktywach środków trwałych oraz wzrostu cen rynkowych
zaliczanych do aktywów trwałych inwestycji długoterminowych (nieruchomości, prawa, papiery
wartościowe).



Pozostałe kapitały rezerwowe – tworzone z zysku na ściśle określone cele (np. rozwojowe),



Zysk (strata) z lat ubiegłych – wynik finansowy z okresów poprzednich, wobec którego nie
zostały podjęte decyzje o jego podziale lub - w przypadku straty - pokryciu kapitałem zapasowym.



Zysk (strata) netto – wypracowany w danym okresie, wobec którego po zakończeniu roku
obrachunkowego właściciele podejmą decyzję o jego podziale i przeznaczeniu (może być
„zatrzymany” na cele rozwojowe, przeznaczony na nagrody, darowizny, cele socjalne lub wypłacony
właścicielom w postaci dywidend).
Analizując udział kapitału własnego w strukturze kapitałowej przedsiębiorstwa nie widzimy

składników tego kapitału. Tymczasem poznanie tych składników pozwala zwrócić uwagę na ich
trwałość i stabilność tej struktury a także na politykę kapitałową właścicieli. Dla właścicieli największym
wyrzeczeniem jest kapitał podstawowy, gdyż wymaga on wniesienia kapitału. Kapitał zapasowy oraz
pozostałe kapitały rezerwowe – są niezabranym zyskiem, co psychologicznie jest mniejszym
wyrzeczeniem niż wniesienie już posiadanych zasobów. Kapitał z aktualizacji wyceny powstaje w
sposób najmniej zauważalny – wskutek oddziaływania czynników zewnętrznych. A zysk netto może być
bardzo nietrwałym źródłem finansowania, gdyż nie musi być przeznaczony na cele rozwojowe (po
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zakończeniu roku może być przez właścicieli przeznaczony w części lub nawet w całości na inne cele,
np. na wypłatę dywidend). Ważne jest zatem obserwowanie rodzaju zmian w kapitale własnym, czemu
służy oddzielna część sprawozdania finansowego pod takim tytułem.

1.3.2. Analiza kapitału obcego
Wewnętrzna struktura kapitałów obcych w bilansie jest mocno rozbudowana. Poszczególne ich
składniki mają różne nazwy, nie zawsze kojarzące się z istnieniem zobowiązania (np. rezerwy, fundusze
specjalne, rozliczenia międzyokresowe). Należy jednak przyjąć, że każdy z tych składników, niezależnie
od nazwy, już jest zobowiązaniem lub nim będzie w przyszłości.
Rezerwy na zobowiązania – są to zobowiązania, o których wiadomo, że powstaną, ale ich termin
wymagalności lub kwota nie są jeszcze pewne.16 Jest to zapis księgowy, który urealnia sytuację
finansową przedsiębiorstwa.
Kapitał obcy długoterminowy – w formie kredytów, pożyczek, obligacji. Na ogół jest on
pozyskiwany na potrzeby inwestowania w aktywa trwałe, a więc wskazuje na podejmowane
przedsięwzięcia rozwojowe. Ze względu na wymagalność w okresie dłuższym, niż rok, jest on
czynnikiem stabilizującym sytuację finansowa przedsiębiorstwa (nie ma pilności zwrotu), ale pociąga za
sobą większy koszt finansowy (większe odsetki, niż od zobowiązań krótkoterminowych). Ze względu
na dłuższy okres kredytowania jego pozyskanie wiąże się też z koniecznością spełnienia ostrzejszych
kryteriów wiarygodności kredytowej, niż przy zobowiązaniach krótkoterminowych. Z faktu
występowania tej pozycji w bilansie wynika więc, że w momencie pozyskiwania tego kapitału
przedsiębiorstwo zostało uznane przez kredytodawcę za wiarygodne, z możliwościami spłaty długu i
odsetek.
Kapitał obcy krótkoterminowy – oprocentowany (kredyty, pożyczki) lub nieoprocentowany,
wymagalny w terminie krótszym, niż rok. Głównymi jego składnikami są zwykle kredyty bankowe
oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług (handlowe). Mogą ponadto występować zobowiązania z
tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń itp. W pozycji fundusze specjalne są
naliczone (niewypłacone) środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które stanowią
zobowiązanie wobec pracowników. Ostatnią pozycją pasywów są rozliczenia międzyokresowe, które
także kwalifikują się do zobowiązań. Na ich wartość składają się bowiem naliczane na bieżąco koszty,

16

Z tego względu można spotkać pogląd, że nie jest to kapitał obcy, zwłaszcza że tworzenie rezerw nie jest obowiązkowe
(jest prawem) i nie wiąże się dla przedsiębiorstwa z żadnym kosztem za korzystanie z tego źródła finansowania.

33

które będą opłacone w przyszłości (zapłata „z dołu”) albo już pobrane przychody na poczet świadczeń
w przyszłości (przedpłaty, subwencje).
W analizie kapitału obcego szczególną uwagę należy zwracać na kierunek i skalę zmian
poszczególnych jego składników. W zobowiązaniach długoterminowych zmiany powinny być
związane z podejmowanymi inwestycjami lub z ratami spłat. Zmiany w zobowiązaniach
krótkoterminowych z reguły pozostają w relacji do wielkości sprzedaży. Ale w sytuacji narastania
trudności finansowych (płatniczych) przedsiębiorstwa może następować zmiana struktury zobowiązań
bieżących. Przy niewielkich trudnościach można spodziewać się zwiększenia zobowiązań handlowych
(niedotrzymywanie terminów płatności), a także kredytów bankowych. Przy większych trudnościach te
możliwości staną się mniejsze – banki nie zwiększą kredytu, a dostawcy zagrożą wstrzymaniem dostaw.
Skutkiem tego będzie niedotrzymywanie terminów płatności także wobec innych podmiotów, z tytułu
podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń.
Oznaką kłopotów płatniczych może być również rosnący stan funduszy specjalnych – oznaczający
naruszające prawo niewypłacanie (mimo naliczenia) świadczeń socjalnych. W bilansie nie są widoczne
zobowiązania przeterminowane, ale taką informację można znaleźć w informacji dodatkowej.

2. Struktura majątkowo-kapitałowa
2.1. Reguły bilansowe
Zwieńczeniem analizy bilansu jest analiza pionowo-pozioma, badająca relacje między aktywami i
pasywami. Najważniejszą kwestią jest zharmonizowanie płynności aktywów z wymagalnością
pasywów. Oznacza to, że do finansowania aktywów powinny być wykorzystywane kapitały o podobnej
strukturze terminowej. Naczelną zasadą powiązań między aktywami i pasywami jest „złota reguła
finansowania”, która polega na powiązaniu określonego składnika majątkowego (aktywów) z tą
częścią kapitału (własnego lub obcego), którą można dysponować przez okres nie krótszy, niż wymaga
tego płynność tego składnika aktywów. Rozwinięcie tej reguły ma dwie formy:
 „złota reguła bilansowa”, zgodnie z którą aktywa trwałe powinny być z nadwyżką finansowane
kapitałem własnym. Sytuację poprawną obrazuje rysunek:
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AKTYWA TRWAŁE

+

KAPITAŁ WŁASNY

AKTYWA OBROTOWE
KAPITAŁ OBCY
Natomiast stan prezentowany na poniższym rysunku oznacza sytuację nieprawidłową.
KAPITAŁ WŁASNY
AKTYWA TRWAŁE

-

KAPITAŁ OBCY

AKTYWA OBROTOWE
Zachowanie „złotej reguły bilansowej” oznacza bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa,
gdyż zobowiązania wymagalne (krótkoterminowe) są z nadwyżką zrównoważone (pokryte) aktywami
obrotowymi, które w krótkim czasie mogą być wykorzystane na potrzeby spłaty tych zobowiązań
(cechuje je duża płynność - szybka zamienialność na gotówkę). Nieprzestrzeganie tej reguły (brak
dostatecznej wielkości kapitału własnego) tworzy ryzyko utraty zdolności do terminowej spłaty
zobowiązań, które może być zmniejszone poprzez odpowiednią strukturę kapitału obcego,
uwzględnianą w „srebrnej regule bilansowej”.
 „srebrna reguła bilansowa”, zgodnie z którą aktywa trwałe nie powinny być wyższe, niż kapitał
stały (własny i obcy długoterminowy). Sytuacja poprawna ilustrowana jest następująco:
KAPITAŁ WŁASNY

AKTYWA TRWAŁE

+

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

AKTYWA OBROTOWE
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Nieprawidłową strukturę majątkowo-kapitałowa przedstawia następujący rysunek:
KAPITAŁ WŁASNY
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
AKTYWA TRWAŁE

-

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

AKTYWA OBROTOWE
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„Srebrna reguła bilansowa” wskazuje, że bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa, które nie
spełnia kryterium „złotej reguły bilansowej” (kapitał własny nie finansuje w całości aktywów trwałych)
zależy od rodzaju zapełniającego lukę finansową kapitału obcego. Jeżeli na ten cel zostaną wykorzystane
zobowiązania długoterminowe, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa zostanie ustabilizowana i płynność
finansowa nie będzie zagrożona. Przykładem kierowania się tymi zależnościami jest finansowanie przez
przedsiębiorstwa podejmowanych inwestycji kredytem długoterminowym – w bilansie zwiększenie
aktywów trwałych (z inwestycji) jest równoważone zobowiązaniem długoterminowym w pasywach.

2.2. Kapitał obrotowy (pracujący)
Powyższe zależności między aktywami i pasywami bilansu są kluczowe dla oceny płynności
finansowej przedsiębiorstwa, są więc w centrum zainteresowań analityków finansowych. Charakteryzują
one dostosowanie struktury kapitałowej do struktury majątku przedsiębiorstwa. Narzędziem analizy
tych zależności jest kategoria kapitału obrotowego17, który wyraża treść „srebrnej reguły bilansowej”.
Można go ustalić na dwa sposoby:

Kapitał obrotowy = Kapitał stały – Aktywa trwałe
lub
Kapitał obrotowy = Aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe

Do mierzenia wielkości kapitału obrotowego, poza miarą wartościową, wykorzystywane są
również miary względne. Kapitał obrotowy finansuje aktywa obrotowe, dlatego do jego mierzenia
wykorzystuje się wskaźnik:
udział kapitału obrotowego w
aktywach obrotowych

kapitał obrotowy
=
aktywa obrotowe

Informuje on o znaczeniu kapitału obrotowego dla finansowania aktywów obrotowych,
zaangażowanych

17

w

działalność

operacyjną

przedsiębiorstwa

(zapasy,

należności,

inwestycje

W niektórych źródłach stosowana jest nazwa „kapitał obrotowy netto” lub „kapitał pracujący”

36

krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe). Jest to równocześnie informacja o skali finansowania
tego majątku z zobowiązań bieżących.
Kapitał obrotowy jest tą częścią kapitału stałego, która finansuje aktywa obrotowe. Jeżeli
liczony według powyższych formuł jest on wielkością dodatnią, to aktywa trwałe są w całości
finansowane kapitałem stałym (długoterminowym), a jednocześnie aktywa obrotowe, będące
zabezpieczeniem spłaty zobowiązań bieżących, są większe od tych zobowiązań. Tworzy to warunki do
bieżącego obsługiwania zobowiązań, oznaczającego zachowanie płynności finansowej.
Teoretycznie taka sytuacja powstaje już przy zerowym kapitale obrotowym, ale oznaczałoby to
dużą jej wrażliwość na wszelkie zakłócenia w rotacji aktywów obrotowych lub doraźne zmiany
zobowiązań. Pod wpływem występujących z różną częstotliwością operacji na aktywach obrotowych
oraz zobowiązaniach krótkoterminowych (zakupy, zużycie, spłaty) stany tych pozycji bilansowych
stałemu „falowaniu”. Żeby więc eliminować niebezpieczeństwo wynikającego z tych wahań niespełnienia
„srebrnej reguły bilansowej” (kapitał obrotowy ujemny) i ryzyko utraty wiarygodności kredytowej u
partnerów handlowych, postuluje się, aby kapitał obrotowy miał wartości dodatnie.
Dodatkowym argumentem za tym postulatem jest zawsze realne zagrożenie, że nie wszystkie
aktywa obrotowe zostaną zamienione na gotówkę (zapasy okażą się niezbywalne a należności
nieściągalne) a zobowiązania okażą się niedoszacowane (zostaną naliczone odsetki, pojawią się
zobowiązania pozabilansowe). Przed takim ryzykiem przedsiębiorstwo może się zabezpieczyć
utrzymując stosowny do jego skali kapitał obrotowy. Ale dodatkowo wyjaśnić należy jeszcze dwie
kwestie.
1.

Wprawdzie bezpieczeństwo płynności finansowej jest tym większe, im większy jest kapitał
obrotowy (jej „gwarant”), ale wraz z jego wielkością rośnie udział kapitału stałego w
finansowaniu aktywów obrotowych, który ma koszt kapitału (odsetki) wyższy, niż zobowiązania
bieżące. Ten wzrost bezpieczeństwa zostanie więc okupiony pogorszeniem wynikiem
finansowego.

2.

Zbyt niski kapitał obrotowy zwiększa ryzyko zakłóceń w obsłudze bieżących zobowiązań (utraty
płynności finansowej), ale nie musi oznaczać upadłości przedsiębiorstwa. Standardowym
wyjściem jest korzystanie np. z odnawialnego kredytu obrotowego 18, o ile bank zgodzi się
takiego kredytu udzielić. Większe szanse na to mają przedsiębiorstwa z niewielkim niedoborem

18

Inne rozwiązania to np. krótkoterminowe papiery wartościowe.
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kapitału obrotowego, a także z krótkim cyklem operacyjnym i szybką rotacją aktywów
obrotowych, jak np. sprzedające za gotówkę przedsiębiorstwa handlu detalicznego. O tym, czy
te rozwiązania są wystarczające świadczy regularna obsługa bieżących płatności oraz
niewystępowanie zobowiązań przeterminowanych. Gdy tej regularności brakuje, zachwiana jest
równowaga finansowa i rozwiązań należy szukać w zwiększeniu kapitału stałego lub w
zmniejszeniu aktywów obrotowych

Pytania
1. Kryteria oceny i wyboru podstawowej struktury kapitału
2. Znaczenie warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa dla wyboru struktury kapitału.
3. Co to jest kapitał stały i jakie ma znaczenie dla sytuacji finansowej przedsiębiorstwa?
4. Struktura kapitału własnego i jej znaczenie.
5. Jakie znaczenie dla stabilności sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ma struktura kapitału
obcego?
6. Jakie zmiany w strukturze kapitału obcego następują pod wpływem narastających trudności
płatniczych?
7. Wyjaśnij istotę „złotej reguły finansowania”.
8. Na czym polega różnica między złotą i srebrną regułą bilansową?
9. Definicja i znaczenie kapitału obrotowego.
10. Skutki niedoboru kapitału obrotowego.
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IV. UKŁAD I WARTOŚĆ POZNAWCZA RACHUNKU

ZYSKÓW I STRAT
1. Struktura rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat, nazywany często rachunkiem wyników. jest sprawozdaniem
finansowym charakteryzującym efektywność działalności przedsiębiorstwa w okresie, którego dotyczy.
W odróżnieniu więc od bilansu, charakteryzującego stan przedsiębiorstwa w określonym dniu, rachunek
zysków i strat przedstawia wyniki uzyskane we wskazanym okresie, np. roku, kwartale, miesiącu.
Ocena przedsiębiorstwa według tych dwóch sprawozdań nie musi być jednokierunkowa – efektywna
działalność w ciągu określonego okresu nie musi oznaczać pozytywnej oceny sytuacji finansowe
przedsiębiorstwa na końcu tego okresu. I odwrotnie – słabe wyniki finansowe w rachunku zysków i
strat w objętym nim okresie nie muszą oznaczać złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa na jego
końcu. W miarę wydłużania okresu analizy prawdopodobieństwo rozbieżności ocen tych sprawozdań
będzie jednak coraz mniejsze.
W rachunku zysków i strat zestawia się strumienie netto (bez VAT) przychodów i kosztów w
okresie sprawozdawczym. W standardowych formularzach jest on sporządzany jako dwustronna lub
jednostronna tablica, w której obok najważniejszych pozycji przychodów wykazywane są
odpowiadające im koszty, obciążenia fiskalne oraz wyliczone poziomy wyniku finansowego za dany
okres.
Skrócony schemat rachunku zysków i strat wygląda następująco:
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Ogólny schemat rachunku zysków i strat
=
+
=
+

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
WYNIK NA SPRZEDAŻY
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Przychody finansowe

-

Koszty finansowe

=
+
-

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Zyski nadzwyczajne

=

WYNIK FINANSOWY BRUTTO

-

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

=

WYNIK FINANSOWY NETTO

Straty nadzwyczajne

Poziom
operacyjny

Poziom
finansowy
Poziom
nadzwyczajny
Poziom
fiskalny

Zgodnie z tym schematem wynik finansowy przedsiębiorstwa kształtowany jest na kilku
poziomach o różnej charakterystyce ekonomicznej.
1. Poziom operacyjny charakteryzuje przychody i koszty z zakresu podstawowej działalności
operacyjnej (produkcyjnej, usługowej, handlowej). Na tym poziomie ustalany jest wynik na tej
działalności (wynik operacyjny), który ma jednak dwa odmienne komponenty:
a. wynik na sprzedaży, ustalony jako różnica przychodów i kosztów z podstawowej
działalności operacyjnej. Wyraża on finansową ocenę wyłącznie tej działalności. Ze względu
na to, że jest to działalność angażująca kluczowy majątek i kapitały przedsiębiorstwa, wynik
ten jest najważniejszym czynnikiem jego efektywności. Jest to też wynik z cechami trwałości
– z szansami na powtarzalność w następnych okresach.
b. pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne są czynnikiem korygującym
wynik na sprzedaży do poziomu wyniku na działalności operacyjnej. Te „korekty”
działalności operacyjnej, jak np. sprzedaż składników majątku trwałego, odpisy aktualizujące
wartość aktywów, kary, grzywny, darowizny, mają wspólną cechę – są incydentalne,
doraźne, a przez to spowodowane nimi zmiany wyniku finansowego nie maja cech
powtarzalności (są jednorazowe).
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2. Poziom finansowy obrazuje skutki sposobu finansowania spółki i jej obecności na rynkach
finansowych (odsetki, dyskonta, dywidendy, różnice kursowe, zakup i sprzedaż papierów
wartościowych). Nie dotyczy to więc już bezpośrednio działalności operacyjnej, a wiąże się z długoi krótkoterminowymi inwestycjami lub korzystaniem z zewnętrznych źródeł finansowania. Wynik na
działalności gospodarczej zawiera zatem korektę wyniku operacyjnego (charakteryzującego
efektywność prowadzonej działalności) o skutki działalności finansowej.
3. na poziomie nadzwyczajnym na wynik na działalności gospodarczej nakładają się dodatkowo skutki
zdarzeń nadzwyczajnych (losowych, postępowania układowego, zaniechania działalności), które są
poza zwykłą działalnością i kontrolą spółki.
4. wynik finansowy netto powstaje po odliczeniu podatku dochodowego (CIT), czyli jest korektą
wynikającą z polityki fiskalnej państwa.
Przy analizie rachunku zysków i strat zwykle jako najważniejszą informację traktuje się wynik
finansowy netto, który jest tym końcowym efektem finansowym działalności przedsiębiorstwa w danym
okresie. Błędem jest jednak skupianie się tylko na tym wyniku. Na kolejnych poziomach rachunku
zysków i strat uwzględniane są skutki innego rodzaju zdarzeń gospodarczych, które dostarczają
ważnych informacji do oceny efektywności przedsiębiorstwa i prowadzonej przez nie działalności.
Konieczne jest więc przeprowadzenie rozwiniętej analizy rachunku zysków i strat, co wymaga
zapoznania się z jego szczegółową strukturą.

2. Układ rachunku zysków i strat
Ustawa o rachunkowości stanowi, że rachunek zysków i start może być sporządzany w dwóch
układach:


jako rachunek porównawczy, oparty na kosztach w układzie rodzajowym



jako rachunek kalkulacyjny, oparty na kosztach w układzie kalkulacyjnym.
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Rachunek zysków i start – układ kalkulacyjny i porównawczy
Układ porównawczy
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
II. Zmiana stanu produktów: zwiększ (+), zmniej (-)
III. Koszt wytworz. prod. na wł. potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzed. towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Układ kalkulacyjny
Przychody ze sprzedaży produktów, usług,
towarów i materiałów
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług

II. Przychody netto ze sprzed. towarów i materiał.
Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i
materiałów
I. Koszt wytworz. sprzedanych prod. i usług
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk / Strata na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu

Wynik na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne pozostałe koszty operacyjne

Wynik na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
Koszty finansowe
I. Odsetki
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne

Wynik z działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne

Wynik finansowy brutto
Podatek dochodowy

Wynik finansowy netto
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Różnica między tymi układami rachunku zysków i strat sprowadza się do odmiennego sposobu
ewidencji i rozliczenia kosztów. W rachunku porównawczym podstawą są poniesione w danym okresie
koszty w układzie rodzajowym. W rachunkowości obowiązuje zasada współmierności, zgodnie z którą
wykazywane w rachunku zysków i strat koszty muszą pozostawać w związku z osiągniętymi w tym
okresie przychodami. Koszty w układzie rodzajowym tego warunku nie spełniają, gdyż są kosztami
okresu a nie kosztami dotyczącymi sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów. Aby tę
zgodność zapewnić, odpowiedniej korekcie podlegają przychody – są zwiększane lub zmniejszane o
zmianę stanu zapasów produktów, oraz koszty wytworzenia produktów zużytych na własne potrzeby
przedsiębiorstwa. Do przychodów dodaje się wartość produktów wytworzonych w danym okresie, ale
niesprzedanych (zwiększających zapasy półproduktów i produktów gotowych), albo zużytych na własne
potrzeby przedsiębiorstwa

(np. na potrzeby działalności socjalnej, inwestycyjnej, reprezentacji i

reklamy, przekazanych jako darowizny). I odpowiednio - od przychodów odejmuje się wartość
produktów sprzedanych z zapasu okresu poprzedniego (gdy sprzedano więcej, niż w danym okresie
wytworzono). Te korekty powodują, że wraz z przychodami (jako „zrównane z nimi”) ujęta jest
wartość wszystkich produktów (usług), które są skutkiem poniesionych w danym okresie kosztów w
układzie rodzajowym. Pozwala to realnie liczyć wynik na sprzedaży – bezpośrednio obrazujący
efektywność działalności operacyjnej w danym okresie.
Układ kalkulacyjny rachunku zysków i strat opiera się na kosztach przedstawionych według miejsc ich
powstawania:


koszty wytworzenia (dotyczą tylko produktów sprzedanych),



koszty ogólnego zarządu



koszty sprzedaży.
W przypadku prowadzenia działalności handlowej (zakupy z myślą o dalszej sprzedaży) w obu

przypadkach w kosztach występuje jeszcze pozycja wartość sprzedanych towarów i materiałów,
wyrażona w cenach ich nabycia (zakupu). W zestawieniu z przychodami ze sprzedaży towarów i
materiałów wartość ta pozwala ustalić wielkość uzyskanej marży handlowej.
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3. Analiza poziomów rachunku zysków i strat
3.1. Poziom operacyjny
Wybór układu rachunku zysków i strat nie ma wpływu na wykazywane wyniki finansowe i ocenę
efektywności prowadzonej działalności. Różne są natomiast możliwości prowadzenie pogłębionej
analizy wyników osiąganych na poszczególnych rodzajach działalności. W układzie porównawczym
można ustalić wynik (marżę) na działalności handlowej (są podane przychody ze sprzedaży towarów i
materiałów oraz ich wartość w cenie nabycia). Nie jest natomiast możliwe ustalenie wyniku na
sprzedaży produktów i usług, gdyż informacja o kosztach w układzie rodzajowym podana jest bez
podziału na rodzaje działalności (produkcyjną i usługową oraz handlową).

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
II. Zmiana stanu produktów: zwiększ (+), zmniej (-)
III. Koszt wytworz. produktów na wł. potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzed. towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

IV. Przychody netto ze sprzed. towarów i materiałów

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Marża na sprzedaży towarów
Wynik na sprzedaży
Większe możliwości stwarza układ kalkulacyjny, który pozwala ustalać odrębne wyniki na obu
rodzajach działalności, co obrazuje tabela:
Przychody ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży
produktów i usług
towarów i materiałów
Koszt wytworzenia
Wartość sprzedanych towarów
sprzedanych produktów i usług
i materiałów
Marża
Marża
na sprzedaży produktów i usług
na sprzedaży towarów
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Wynik na sprzedaży
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Pierwszym wspólnym elementem obu układów rachunku zysków i strat jest wynik na sprzedaży,
który wraz z pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi kształtuje wynik na działalności
operacyjnej.

Wynik na sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne pozostałe koszty operacyjne

Wynik na działalności operacyjnej
Pozostałe koszty i przychody operacyjne nie wynikają bezpośrednio z bieżącej działalności
operacyjnej przedsiębiorstwa, chociaż pozostają z nią w związku pośrednim. Obejmują one w
szczególności skutki zdarzeń o charakterze incydentalnym, niepowtarzalnych, takich jak:
 sprzedaż i likwidacja środków trwałych (zysk albo strata – liczone jako różnica między
przychodem i wartością netto środka trwałego);
 zapłacone lub otrzymane odszkodowania, kary, grzywny;
 przekazane lub otrzymane darowizny, dotacje, subwencje;
 odpisane przedawnione należności i zobowiązania;
 utworzone lub rozwiązane rezerwy i odpisy aktualizujące wartość majątku (zapasów);
 postępowanie układowe lub naprawcze (strata u wierzyciela, zysk u dłużnika).
Tego typu zdarzenia mogą wynikać z różnych przyczyn i mieć różne uzasadnienie. Powody ich
wystąpienia mogą wynikać z decyzji zewnętrznych (kary, grzywny, darowizny, dotacje, skutki
postępowań układowych) lub wewnętrznych (sprzedaż środków trwałych, utworzenie lub rozwiązanie
rezerw i odpisów aktualizujących wartość majątku). Mogą również wystąpić zdarzenia inspirowane
potrzebą podwyższenia (np. niewykazania straty) lub obniżenia (np. dla celów podatkowych) wyniku
finansowego, albo utrzymania płynności finansowej (wyprzedaż majątku). Możliwość dużego
zróżnicowania tych okoliczności obliguje do ich bliższego rozpoznawania poprzez poszukiwanie
dodatkowych informacji. Natomiast w analizie rachunku zysków i strat ważne jest, aby zwracać uwagę
przede wszystkim na incydentalność tych zdarzeń i wynikające stąd przypadkowość wyniku
finansowego przedsiębiorstwa w danym okresie.
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Wynik na działalności operacyjnej zamyka ocenę finansową prowadzonej działalności
operacyjnej. Ma on kluczowe znaczenie dla charakterystyki tej działalności i formułowania wniosków
dotyczących jej perspektyw. Na tym poziomie zwykle koncentruje się też uwaga analityków w
przedsiębiorstwach przeżywających trudności finansowe, np. w sytuacji konieczności podjęcia decyzji o
programie naprawczym lub ogłoszenia upadłości. Bez pozytywnej odpowiedzi na pytanie o sens
ekonomiczny kontynuacji działalności operacyjnej podejmowanie dalszych prac sanacyjnych jest
bezprzedmiotowe.
Na kolejnych szczeblach rachunku zysków i strat pojawiają się już skutki innych, niż wynikające
bezpośrednio z cech prowadzonej działalności operacyjnej, zdarzeń gospodarczych.

3.2. Poziom finansowy
Kolejny poziom rachunku zysków i strat jest związany z relacjami przedsiębiorstwa z rynkami
finansowymi, w tym - z wyborem sposobu finansowania działalności.

Wynik na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
Koszty finansowe
I. Odsetki
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne

Wynik na działalności gospodarczej
Przychody finansowe pochodzą w szczególności z:
 posiadanych papierów wartościowych i udziałów w innych podmiotach gospodarczych (dywidendy,
odsetki, udziały w zyskach)
 odsetek od lokat oraz pożyczek i należności (także za zwłokę w zapłacie)
 dyskonta od przyjętych weksli obcych
 zysków ze zbycia inwestycji finansowych
 nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi
 rozwiązania rezerw dotyczących aktualizacji wyceny udziałów i papierów wartościowych.
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Koszty finansowe składają się w szczególności z:
 odsetek i prowizji od kredytów bankowych, pożyczek i zobowiązań (także za zwłokę w zapłacie)
 strat ze zbycia inwestycji finansowych
 dyskonta od sprzedanych weksli obcych i wystawionych weksli własnych
 nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi
 utworzonych rezerw dotyczących aktualizacji wyceny udziałów i papierów wartościowych.
Z wymienionych pozycji przychodów i kosztów finansowych najbardziej powszechnymi są
odsetki od kapitału obcego (kredyty, pożyczki, zobowiązania). Z ich relacji do wyniku na działalności
operacyjnej, a zwłaszcza do wyniku na sprzedaży, możemy wnioskować o skali obciążenia
przedsiębiorstwa kosztami kapitału obcego i możliwościach jego ponoszenia. Mówiąc inaczej – na tym
poziomie możemy ocenić, czy zakres i rodzaj wykorzystywanego kapitału obcego są dostosowane do
możliwości bieżącego finansowania związanego z tym kosztu kapitału (oprocentowania). Przy czym z
punktu widzenia właścicieli przedsiębiorstwa (wnoszących kapitał własny) jako kryterium oceny nie jest
wystarczające utrzymanie dodatniego wyniku na działalności gospodarczej. Właściwym kryterium jest
obciążenie wypracowanego wyniku operacyjnego kosztami kapitału obcego w stopniu nie większym, niż
to wynika z udziału tego kapitału w kapitale ogółem. Chodzi o to, by stopa zwrotu z kapitału własnego
była co najmniej nie mniejsza, niż z kapitału obcego.
W tym miejscu warto też zwrócić uwagę na konsekwencje struktury własnościowej kapitału dla
oceny poziomu wyniku finansowego.

Wyszczególnienie
Kapitał własny
Kapitał obcy
Wynik na działalności operacyjnej
Koszty finansowe (odsetki od kredytów)
Wynik na działalności gospodarczej

A

B
1000
0
100
0
100

400
600
100
40
60

Rozpatrując teoretyczną sytuację dwóch identycznych przedsiębiorstw, angażujących w takiej
samej działalności tej samej wielkości (1000) kapitał całkowity możemy założyć dla nich identyczny
wynik na działalności operacyjnej (100). Jeżeli jednak przedsiębiorstwo A będzie wykorzystywać tylko
kapitał własny (1000), a przedsiębiorstwo B skorzysta uzupełniająco z kredytu (600) i zapłaci od niego
odsetki (40), to ich wyniki na działalności gospodarczej będą już różne. Standardowo może więc
pojawić się ocena, że przedsiębiorstwo B ma niższy wynik na działalności gospodarczej i w tym
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porównaniu jest mniej efektywne, czyli gorsze. Nie jest to jednak ocena uprawniona. Jeżeli bowiem
wynik ten rozpatrzymy w relacji do zaangażowanego kapitału własnego, wnioski mogą okazać się
diametralnie odmienne.

Wyszczególnienie
Kapitał własny
Kapitał obcy
Wynik z działalności gospodarczej
Stopa zwrotu z kapitału własnego

A

B
1000
0
100
10%

400
600
60
15%

W tym przykładzie przy takiej samej w obu przedsiębiorstwach efektywności działalności
operacyjnej w korzystniejszej sytuacji pod względem stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału
własnego – mierzonej wynikiem na działalności gospodarczej - znajduje się przedsiębiorstw B. Ocena
efektywności działalności przedsiębiorstwa tylko na podstawie wielkości bezwzględnych wyniku
finansowego jest więc niewystarczająca.
Występowanie innych, niż koszty kapitału obcego, pozycji przychodów i kosztów finansowych
jest związane z inwestycjami finansowymi (co wiąże się z posiadaniem środków na takie inwestycje)
oraz prowadzeniem operacji handlowych lub finansowych w walutach obcych (ponoszeniem skutków
zmienności kursów walut). Występujące tym miejscu informacje pozwalają więc zwrócić uwagę na skalę
i konsekwencje ryzyka kursowego oraz na efektywność krótko- i długoterminowych inwestycji
finansowych (występują w aktywach bilansu.

3.3. Poziom nadzwyczajny
Kolejny poziom rachunku zysków i strat dotyczy zdarzeń nadzwyczajnych.
Wynik z działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne

Wynik finansowy brutto
Straty i zyski nadzwyczajne powstają poza zwykłą działalnością przedsiębiorstwa, jako skutki
zdarzeń trudnych do przewidzenia, niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzonej działalności.
Obejmują one skutki:
 zdarzeń losowych (pożar, powódź, kradzież z włamaniem itp. – utracone składniki majątkowe,
otrzymane odszkodowania)
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 zaniechania lub zawieszenia rodzaju działalności, istotnej zmiany metody produkcji, sprzedaży
zorganizowanej części przedsiębiorstwa (oddziału produkcyjnego, ośrodka wypoczynkowego itp.)

3.4. Poziom fiskalny
Na ostatnim poziomie rachunku zysków i strat jest obciążenie podatkiem dochodowym.
Wynik finansowy brutto
Podatek dochodowy

Wynik finansowy netto
W tym przypadku przedmiotem analizy może być wysokość naliczonego podatku dochodowego.
Zasadniczo relacja kwoty tego podatku do wyniku finansowego brutto powinna być zbliżona do
obowiązującej stopy podatkowej. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że zgodnie z przepisami o podatku
dochodowym (CIT) przedsiębiorstwo korzysta z ulg podatkowych (płaci więc niższy podatek) albo ma
podatek naliczony od kwoty większej, niż wynik finansowy brutto, powiększonej o koszty, które nie
zostały uznane jako koszty uzyskania przychodu, jak np. koszty zaniechanych inwestycji, odsetki z
tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań budżetowych, składki na PFRON 19.

4. Jakość zysku
Analizując rachunek zysków i strat zwykle nadajemy wysoką rangę poziomowi wyniku
finansowego. Jest on ważnym celem ekonomicznym przedsiębiorstwa, ale nie należy go przeceniać.
Należy pamiętać, że wynik ten jest kategorią ewidencyjną, bez konkretnej postaci materialnej lub węziej
- gotówkowej. Jego poziom jest ustalany w ewidencji księgowej i poprzez tę ewidencję może być w
pewnym zakresie modyfikowany. W sprawozdaniu finansowym jest on wielkością historyczną. Jest
ważny dla trwania i rozwoju przedsiębiorstwa, ale tego trwania automatycznie nie gwarantuje. Dla
potrzeb zarządzania istotne jest nie tyle ustalenie, jaka efektywność cechowała przedsiębiorstwo w
ostatnim okresie, co odpowiedź na pytanie: czy te wyniki mogą przyjąć formę nadwyżki finansowej, czy
są trwałe i dadzą się powtórzyć?
Dochodzimy w ten sposób do ważnego zagadnienia oceny jakości zysku. Rzecz w tym, że nie
jest bez znaczenia sposób, w jaki zysk jest tworzony. Najwyższą jakość ma tworzenie wyniku

19

Te okoliczności mogą powodować, że podatek dochodowy wystąpi także przy stracie netto.
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finansowego na działalności operacyjnej, wynikające z konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku,
dobrej bazy technicznej i sprawnego zarządzania. Wiadomo jednak, że w praktyce występują zyski
tworzone na innych podstawach. Abstrahując od działań pozaprawnych można wskazać kilka
czynników, które wpływają na powstawanie zysków o niższej jakości: 20
 ryzyko finansowe powyżej przeciętnego, np. niestabilny stabilny popyt, branża o wysokim ryzyku
 transakcje jednorazowe, trudne do powtórzenia, doraźne, np. zysk ze sprzedaży środków trwałych,
 zyski „z przeszłości” - zyski wynikające ze sprzedaży lub zużycia produktów nabytych wcześniej po
cenie znacznie niższej, niż obowiązująca w okresie sprzedaży i przez to bez możliwości powtórzenia
w następnych okresach (częste przypadki w czasie wysokiej inflacji)
 pożyczki „z przyszłości” np. rzeczywiste lub tylko księgowe przesuwanie na następne okresy
nakładów, które powinny być poniesione w danym okresie, manipulowanie wydatkami
inwestycyjnymi i remontowymi (zyski kosztem dewastacji)
 wpływ techniki księgowania (np. LIFO, FIFO) – zmienia wycenę kosztów zużytych materiałów,
zapasów, amortyzacji.
W toku analizy rachunku zysków i strat do zauważenia są tylko niektóre czynniki jakości
zysków. Ważne jest jednak, aby analityk miał świadomość, że taki problem istnieje i przy interpretacji
wyników zwracał uwagę na występowanie tych czynników.

5. Rachunek zysków i strat w zarządzaniu
Analiza rachunku zysków i strat, poza ogólnym ustaleniem poziomu efektywności
przedsiębiorstwa, pozwala obserwować czynniki kształtujące tę efektywność. Przy interpretacji
wyników należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie z tych czynników zależą od przedsiębiorstwa a
możliwości ich zmiany wymagają różnej perspektywy czasowej. Informuje o tym poniższa tabela.

20

Por. A. Rutkowski - Zarządzanie finansami. PWE Warszawa 2000 s. 37
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Konstrukcja rachunku zysków i strat
dla celów zarządzania wynikiem finansowym
Przychody ze sprzedaży
- koszty zmienne
= Marża brutto
- koszty stałe
= EBITDA - wynik operacyjny+amortyzacja
- amortyzacja
= Wynik na działalności operacyjnej
+ przychody finansowe
= EBIT - wynik przed odsetkami i podatkiem
- koszty finansowe
= Wynik na działalności gospodarczej
+ zyski nadzwyczajne
- straty nadzwyczajne
= Wynik finansowy brutto
- podatek dochodowy i inne obciąż.
= Wynik finansowy netto

Zależą od pozycji rynkowej i aktywności
marketingowej firmy oraz sytuacji na
rynkach zbytu i zaopatrzenia
Zależą od sprawności organizacyjnej firmy
Zależy od bazy technicznej firmy
Zależą od stopnia aktywnych i pasywnych
powiązań przedsiębiorstwa z rynkami
finansowymi oraz sytuacji na tych rynkach
Zależą od czynników, na które firma nie ma
bezpośredniego wpływu
Zależą od polityki fiskalnej państwa

Źródło: M. Wypych – Zarządzanie wynikiem finansowym przedsiębiorstwa. W: Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji. Gdańska
Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk 2003. s.235

Z przedstawionych w tabeli relacji wynikają charakterystyki możliwości wpływania na
poszczególne czynniki wyniku finansowego. Mają one znaczenie dla właściwej interpretacji rachunku
zysków i strat oraz dla ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem i jego finansami.

Pytania
1. Wymień główne poziomy kształtowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa.
2. Wyjaśnij różnice między porównawczym i kalkulacyjnym układem rachunku zysków i strat.
3. Scharakteryzuj czynniki kształtujące wynik finansowy na poziomie operacyjnym.
4. Co jest przedmiotem oceny na poziomie finansowym?
5. Wskaż kryteria oceny jakości zysków.
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V. ANALIZA PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I WYNIKU
FINANSOWEGO

1. Czynniki wyniku finansowego
Rachunek zysków i strat operuje zbiorczymi wielkościami przychodów i kosztów, na podstawie
których ustalany jest wynik na sprzedaży. Wynik ten jest następnie podstawą do doliczania lub
odliczania wyników na pozostałej działalności operacyjnej, działalności finansowej, działalności
nadzwyczajnej i obciążeń fiskalnych. Analiza tego przejścia od wyniku na sprzedaży do wyniku
finansowego netto pozwala na formułowanie wniosków względem efektywności prowadzonej
działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie i jej trwałości (powtarzalności). W szczególności
wyjaśniana jest kwestia znaczenia dla tej efektywności czynników niepowtarzalnych i kosztów kapitału.
Z punktu widzenia ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jego możliwości rozwojowych jest to
analiza bardzo ważna.
Dla bieżącego zarządzania ta analiza nie jest jednak wystarczająca. Na agregatowe wielkości
przychodów i kosztów mogą wpływać różnorodne czynniki, których rachunek zysków i strat nie
ujawnia. Nie pozwala on na głębsze rozpoznanie czynników kreujących wyniki na sprzedaży, nie
wskazuje szczegółowych przyczyn kształtujących te wyniki i nie wystarcza do konkretyzowania działań
usprawniających. Należy podkreślić, że wynik na sprzedaży powstaje w podstawowej działalności
operacyjnej, w której zaangażowane są główne zasoby przedsiębiorstwa, wynika więc z jego
specjalizacji i jest uniwersalną charakterystyką jego efektywności.
W rachunku zysków i strat (układ kalkulacyjny) poziom wyniku na sprzedaży ma następującą
charakterystykę.
Przychody ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży
produktów i usług
towarów i materiałów
Koszt wytworzenia sprzedanych
Wartość sprzedanych towarów
produktów i usług
i materiałów
Marża
Marża
na sprzedaży produktów i usług
na sprzedaży towarów
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu

Wynik na sprzedaży
Każdy z rodzajów działalności (produkcja, usługi, handel) prezentowany jest w ten sam sposób –
od przychodów odejmowane są koszty z nim związane, a następnie ustalany jest wynik wspólny, po
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odjęciu kosztów, które takiego związku nie mają (sprzedaży, ogólnego zarządu). Rachunek ten jest inny
przy układzie porównawczym rachunku zysków i strat.

Układ porównawczy
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenie (+),
zmniejszenia (-)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki
Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe

Układ kalkulacyjny
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług

Koszty sprzedanych produktów i usług
Koszty wytworzenia sprzedanych prod. i usług

Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu

Wynik na sprzedaży
Zasady prowadzenia rachunkowości wymagają, aby przy ustalaniu wyniku na sprzedaży od
uzyskanych przychodów odejmować koszty tylko produktów sprzedanych. Tym warunkom odpowiada
tylko układ kalkulacyjny rachunku zysków i strat. W układzie porównawczym w kosztach działalności
operacyjnej są wszystkie koszty danego okresu (układ rodzajowy), które mogą być wyższe od kosztów
produktów sprzedanych (gdy część produktów z danego okresu została zużyta na potrzeby wewnętrzne
przedsiębiorstwa, np. na działalność socjalną lub inwestycyjną, lub nie została sprzedana i powiększyła
stan ich zapasów na koniec okresu), albo niższe od tych kosztów (gdy w danym okresie sprzedano
również produkty z zapasów powstałych w okresach poprzednich. Żeby więc być w zgodzie z zasadami
rachunkowości i zapewnić, że wynik na sprzedaży jest taki sam przy obu układach (porównawczym i
kalkulacyjnym) rachunku zysków i strat, o te wszystkie różnice koryguje się przychody ze sprzedaży
(dodaje koszt produktów lub półproduktów wytworzonych w danym okresie, ale niesprzedanych lub
odejmuje koszty tych produktów sprzedanych, które pochodziły z zapasów okresu poprzedniego) 21. W
ten sposób oba układy rachunku zysków i strat doprowadza się do porównywalności, wyrażonej
identycznym wynikiem na sprzedaży.

21

Analogiczny skutek osiągnie się korygując o tę samą kwotę, ale ze znakiem przeciwnym, sumę kosztów działalności

operacyjnej.
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Do szczegółowej analizy wyniku na sprzedaży więcej informacji dostarcza układ kalkulacyjny
kosztów. Analiza ta opiera się na wniknięciu w strukturę i kierunki zmian obu stron rachunku
(przychodów i kosztów) oraz relacji między nimi. Ogólna formuła wyniku na sprzedaży wyraża się
następującym równaniem:
Przychody ze sprzedaży
produktów

-

Koszty sprzedanych
produktów

=

Wynik na
sprzedaży

Punktem wyjścia do analiza wyniku na sprzedaży powinna być odrębna analiza uzyskanych
przychodów i kosztów.

2. Analiza przychodów ze sprzedaży
Analiza przychodów rozpoczyna się najczęściej od ich porównania do okresu poprzedniego i
do planu. Jest to ocena kierunków zmian oraz weryfikacja trafności planowania. Ale pozostając przy
wynikach danego okresu analiza przychodów to szczegółowe rozpatrzenie czynników, które miały na
nie wpływ. Wśród tych czynników zwykle wyróżnia się:
 ilość,
 cenę,
 jakość,
 strukturę asortymentową,
 inne przekroje struktury sprzedaży
Analiza ilości sprzedanych produktów ściśle wiąże się z popytem (oporem rynku) i warunkami
produkcji. Najczęściej ograniczeniem ilości sprzedanych produktów jest rynek (popyt), ale może też
wystąpić bariera zdolności produkcyjnych. Rozwinięcie analizy ilościowej sprzedaży może dotyczyć
różnych przekrojów sprzedaży, np. według klientów, rynków, produktów, sprzedawców i
dystrybutorów, regionów, sezonów (okresów) itp. Są to przede wszystkim analizy o charakterze
rynkowym i marketingowym. Ich pogłębieniem jest poszukiwanie czynników sukcesu i przyczyn
niepowodzeń.
Analiza cen sprzedanych produktów dotyczy ich poziomu, zmienności, udzielonych rabatów i
upustów. Obserwowanie dynamiki cen w podziale na produkty, rynki, klientów, pośredników
handlowych, sezony oraz wyjaśnianie czynników wpływających na ich poziom i dynamikę to również
przede wszystkim przedmiot analiz marketingowych. Ceny zmieniają się pod wpływem konkurencji i
sytuacji na rynku, zmian popytu, wystąpienia substytutów, zmiany kosztów, inflacji itp. Zawsze ważne
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jest pytanie o bezpośrednie okoliczności zmiany cen – dokonywane są z wyboru czy z konieczności? W
tym zakresie w przedsiębiorstwach możliwe są różne strategie i różne wyjaśnienia.
Analiza jakości może mieć kilka wymiarów. Ważnych informacji może dostarczyć analiza
struktury przychodów ze sprzedaży według kryteriów jakościowych, jak np. według stopnia nowości
produktów (roku uruchomienia, faz cyklu życia) lub gatunkowości. Prostym rozwiązaniem jest analiza
zróżnicowania cen ze względu na jakość produktów, np. według gatunkowości lub obniżek cen
wynikających obniżonej jakości, z uwzględnieniem udziału produktów, na które zastosowano niższe
ceny. Może to być również pomniejszenie przychodów (lub podwyższenie kosztów) o koszty reklamacji
i napraw posprzedażnych, z ewentualnym pogłębieniem o analizę ich przyczyn.
Analiza struktury asortymentowej jest spojrzeniem na sprzedaż poprzez udział w niej
poszczególnych produktów. Struktura ta zmienia się ona pod wpływem sytuacji na rynku oraz w wyniku
realizowanej przez polityki rynkowej i rozwojowej. Oddziaływuje ona na wiele zjawisk ekonomicznych
w przedsiębiorstwie gdyż poszczególne asortymenty są zróżnicowane pod względem rentowności,
struktury kosztów, wielkości zapasów (materiałów, produkcji niezakończonej, produktów gotowych),
warunków sprzedaży, tendencji rynkowych, wymagań technicznych i kadrowych itp.. Analizowanie
struktury asortymentowej sprzedaży ma więc znaczenie m.in. także dla wyjaśniania czynników zmian
poziomu wyniku finansowego.
Analiza struktury sprzedaży w innych przekrojach jest kwestią potrzeb i inwencji
analityków. W tej analizie częstą praktyką jest rozpatrywanie struktury sprzedaży według rynków,
odbiorców, obszarów geograficznych, kanałów dystrybucji, okresu sprzedaży (sezonowość) itp..
Szczegółowe metody analizy mogą być kształtowane dowolnie, ale wygodnym ujęciem jest zestawienie
tabelaryczne o poniższej uniwersalnej formie.

Sprzedaż
Produkty,
Rynki,
Ilość Cena Wartość
Odbiorcy,
Rejony itp. szt. PLN PLN
A
B
C
...
Pozostałe
Razem

Kolejność wg
Struktura Marża brutto
Marża
wartości
brutto / udziału w rentow
= sprzedaż sprzedaży koszty zmienne sprzedaż obrotach ności
%

100%

PLN

%

nr

nr

100%
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Tabela pozwala analizować strukturę sprzedaży według wybranego kryterium (z pierwszej
kolumny) ze względu na:


udział w przychodach ze sprzedaży,



udział w całkowitej marży brutto (nadwyżce przychodów nad kosztami zmiennymi)



rentowność sprzedaży (mierzoną relacją marży brutto do sprzedaży)
W przypadku struktury o dużej rozdrobnieniu może być uzasadnione wyodrębnienie tylko

pozycji kluczowyych, natomiast pozostałe mogą być ujęte w zbiorczej pozycji (jako „pozostałe”).
Pozwoli to uzyskać większą przejrzystość tabeli i skupić uwagę na pozycjach najważniejszych. Ważne
jest też, że dzięki kolumnie ostatniej będzie możliwe uszeregowanie wszystkich pozycji według ich
rentowności i efektywności dla przedsiębiorstwa.
Powyższe odmiany analizy sprzedaży i uzyskiwanych przychodów należą do podstawowych,
modyfikowanych stosownie do potrzeb przedsiębiorstwa. Mniej rozpowszechniona jest natomiast
analiza sprzedaży ze względu na terminy płatności. Wiadomo, że terminy te są wykorzystywane jako
instrument stymulowania sprzedaży (zachęcanie odbiorców poprzez ustalanie wydłużonych terminów
zapłaty), a z drugiej strony – ustalenia te nie zawsze są przez odbiorców dotrzymywane. Wskutek tego
różni odbiorcy mogą kupować produkty przedsiębiorstwa po tej samej cenie, ale poprzez odmienne
terminy płatności (niezależnie od przyczyn tej odmienności) w rzeczywistości płacą przedsiębiorstwu
różną cenę. Wynika to z kosztów zamrożenia kapitału w należnościach. Każde wydłużenie terminu
zapłaty oznacza wzrost należności (w aktywach), na które przedsiębiorstwo musi mieć pokrycie
kapitałowe (w pasywach). Ponieważ z prawem dysponowania kapitałem, niezależnie od źródła jego
pochodzenia, w ostatecznym rachunku zawsze wiążą się pewne koszty (odsetki, dywidendy, utracone
rabaty za płatność gotówkową), na te w tych kosztach można wyrażać każdy dodatkowy dzień
wydłużenia terminu płatności.
Przyjmując prosty schemat, że zwiększone należności finansowane są kredytem bankowym o
oprocentowaniu 18%, łatwo ustalić, że każdy dzień kredytowania należności kosztuje 0,05% (18% :
365 dni) od ich wartości. Jeżeli więc wskutek dłuższego terminu płatności należności w skali roku
wzrosną średnio o 1000 zł, to koszty finansowe wzrosną o 50 zł i o tę kwotę zmniejszy się zysk brutto.
Ustalając zatem wynik finansowy na sprzedaży poszczególnym odbiorcom, uzasadnione jest
zmniejszanie przychodów (lub podwyższanie kosztów) o skutki odroczonej zapłaty należności. Tylko w
takim przypadku możliwe stanie się ustalenie rzeczywistej rentowności sprzedaży według klientów.
Można to zilustrować przykładem. Jeżeli dzienny koszt kredytu wynosi 0,05%, a cena sprzedaży 100 zł,
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to po pomniejszeniu tej ceny o koszty odsetek (zamrożenia kapitału) rzeczywisty przychód
przedsiębiorstwa, przy różnych terminach zapłaty, ukształtuje się następująco:

Termin płatności

Gotówka

7 dni

14 dni

21 dni

28 dni

Rzeczywisty wpływ

100,00

99,65

99,30

98,95

98,60

Oczywiście różnice te mogą być zniwelowane poprzez różnicowanie cen sprzedaży według
terminu płatności – przy wskazanych wyżej warunkach – w sposób następujący:

Termin płatności

Gotówka

7 dni

14 dni

21 dni

28 dni

Skorygowana cena

99,30

99,65

100,00

100,35

100,70

W tym przypadku każdy termin zapłaty będzie dawał taką samą korzyść finansową. Ale w
praktyce ustalenia warunków zapłaty często nie są dotrzymywane. Dlatego wskazana jest analiza
obrotów i rentowności sprzedaży różnym odbiorcom z uwzględnieniem rzeczywistych terminów zapłaty
(średnich cykli rotacji należności według odbiorców) i wynikających z nich kosztów finansowych.

3. Analiza kosztów
Pogłębienie analizy kosztów przeprowadzanej na podstawie rachunku zysków i strat wymaga
przede wszystkim wniknięcia w ich strukturę – nie tylko w podstawowych układach: rodzajowym i
kalkulacyjnym. W celu wyjaśnienia czynników kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa
wykorzystywane są również klasyfikacje kosztów według kryteriów mniej rozpowszechnionych, jak np.:


według produktów



według realizowanych funkcji



według komórek organizacyjnych



według rodzajów działalności



według związku z wielkością produkcji



według odbiorców i rynków
Wybór kryteriów klasyfikacji kosztów wynika z cech działalności i potrzeb zarządzania. W

każdym jednak przypadku sposób prowadzenia analizy jest zbliżony. Poza zbadaniem dynamiki
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poszczególnych pozycji kosztów na tle okresów poprzednich, oceną ich zgodności z planem, ustaleniem
głównych przyczyn występujących odchyleń i zmian, oceniana jest też ich adekwatność do skali
produkcji i sprzedaży, zależność od czynników wewnętrznych i zewnętrznych itp.
Oprócz analizy kosztów globalnych przedsiębiorstwa prowadzona jest również analiza kosztów
jednostkowych (na jednostkę produktu). Ukierunkowanie i kryteria oceny tych kosztów są podobne do
przedstawionych wyżej. Nowym elementem jest możliwość powiązania poszczególnych składników
kosztów z wielkością sprzedaży i w wyniku tego szczegółowego wyjaśnienia zależności ich poziomu
globalnego od tej wielkości.

4. Analiza wyników na sprzedaży produktów
Rachunek wyniku finansowego przedsiębiorstwa obejmuje wielkości agregatowe przychodów i
kosztów własnych sprzedaży. Rozpatrywanie rentowności sprzedaży poszczególnych produktów wiąże
się z problemem przypisania do nich tych wielkości. Na ogół przypisanie do poszczególnych produktów
związanych z nimi przychodów ze sprzedaży jest proste – z ewidencji i dokumentacji sprzedaży można
ustalić ich ilości i ceny sprzedaży,. Znacznie trudniejszy jest podział poniesionych kosztów między
produkty. Trudności te wynikają przede wszystkim z tego, że tylko część kosztów jest ponoszona
bezpośrednio na poszczególne produkty i może być do nich przypisana. Pozostałe koszty takiej
zależności nie wykazują, co oznacza, że dokładne ustalenie wyniku finansowego dla poszczególnych
produktów jest niemożliwe.
Na tych zależnościach oparta jest ekonomiczna klasyfikacja kosztów – ich podział na koszty
zmienne i stałe. Jest to podział logiczny, chociaż często trudny do precyzyjnego przeprowadzenia, gdyż
poza kosztami jednoznacznie zmiennymi i stałymi zwykle pozostaje jeszcze grupa kosztów trudnych do
jednoznacznego zaklasyfikowania. Ale nawet gdy ten podział zostanie przeprowadzony, to nie prowadzi
to do odniesienia wszystkich kosztów do poszczególnych produktów i stworzenia możliwości ustalania
ich rentowności.
W praktyce tym zakresie stosowane są dwa podstawowe rozwiązania. Pierwsze z nich opiera się
na umownym podziale wszystkich kosztów stałych między poszczególne produkty, np. proporcjonalnie
do wszystkich lub wybranych pozycji kosztów zmiennych. Pozwala to ustalić przeciętne koszty
jednostkowe poszczególnych produktów oraz wynik na ich sprzedaży, co ilustruje poniższy przykład.
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Wyszczególnienie
Przychody
1. = ilość * cena

- Rabaty, należności nieściągalne
- Koszty zmienne

= ilość * koszt jednostkowy zmienny
- Koszty stałe grupy produktów
- Koszty stałe (ogólne zarządu, sprzedaży)
= Wynik finansowy

Razem
A

Produkty
B
C

D

362
6

100
2

80
1

120
2

62
1

230

60

50

60

60

110
10
6

30
4
4

30
3
-4

40
2
16

10
1
-10

Jest to rozwiązanie proste w zastosowaniu, ale umowny podział kosztów stałych powoduje, że
jego wyniki należy traktować tylko jako orientacyjne. W szczególności – zmiana kryterium podziału
kosztów spowoduje również zmianę wyników. Jeżeli takie rozwiązanie w niezmienionej formie jest
stosowane w przedsiębiorstwie w dłuższym okresie, to względnie wysoką wiarygodność może mieć
ocena dynamiki zmian wyniku finansowego. Natomiast w każdym przypadku pozostają wątpliwości co
do poprawności ustalenia tego wyniku dla danego okresu. 22
Drugie rozwiązanie abstrahuje od podziału kosztów stałych na poszczególne produkty. Opiera
się ono na kilkuszczeblowym rachunku marż pokrycia, wyrażających na kolejnych szczeblach nadwyżkę
przychodów nad kosztami na poczet pokrycia kosztów następnego szczebla. Ilustruje to przykład
liczbowy

Wyszczególnienie
Przychody
2. = ilość * cena

- Rabaty, należności nieściągalne
- Koszty zmienne

= ilość * koszt jednostkowy zmienny
= Marża pokrycia I
- Koszty stałe grupy produktów
= Marża pokrycia II
- Koszty stałe (ogólne zarządu, sprzedaży)

= Marża pokrycia III

22

Produkty
B
C

D

Razem

A

362
6

100
2

80
1

120
2

62
1

230

60

50

60

60

126
110
16

38

29

58

1

50
17

60
-1

10

10

6

6

Przez analogię możemy zilustrować to przykładem termometru, który pokazuje zawyżoną temperaturę. Nigdy nie

pokaże on dobrego wyniku, ale właściwie pokaże zmianę temperatury w stosunku do poprzedniego pomiaru.
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Jak widać – wyniki dla poszczególnych produktów ustalane są tylko do szczebla, na którym
koszty mogą być do tych produktów przypisane. Jeżeli następna grupa kosztów tego kryterium nie
spełnia, to wynik ustala się już tylko dla grupy produktów. Liczba takich szczebli może być dowolna, ale
na ostatnim szczeblu ustalona zostanie marża przedsiębiorstwa, odpowiadająca wynikowi finansowemu
na sprzedaży. Atrakcyjność takiej analizy budowana jest przez realność ustalanych marż (wyników) i
możliwości wskazania miejsc powstawania nieefektywności.
Przedstawione

sposoby analizy rentowności

poszczególnych produktów

mogą

mieć

zastosowanie również przy innych przekrojach struktury sprzedaży. Zamiast produktów przedmiotem
analizy w takim samym układzie mogą być np. odbiorcy (klienci), kanały dystrybucji, rynki.

5. Próg rentowności
Ważnym aspektem analizy wyniku finansowego jest ustalanie progu rentowności (BEP – break
even point), który oznacza punkt zrównania przychodów ze sprzedaży i związanych z nimi kosztów.
Jest to więc punkt zerowej rentowności (nie ma zysku ani strat). Jego znajomość jest ważna dla
ustalenia bezpieczeństwa ekonomicznego każdego przedsiębiorcy, gdyż pozwala mu ustalić, w jakiej
odległości za nim jest strefa strat, albo przed nim – strefa zysków. Strefą bezpieczeństwa jest różnica
między planowana wielkością sprzedaży dla rozpatrywanego okresu a sprzedażą krytyczną zapewniającą
osiągnięcie progu rentowności. Im większa strefa bezpieczeństwa, tym mniejsze ryzyko działania
przedsiębiorstwa.
Rachunek progu rentowności opiera się ono na kilku założeniach upraszczających:
•

sprzedawany jest tylko jeden rodzaj wyrobu

•

produkcja i sprzedaż są sobie równe,

•

koszty zmienne są liniową funkcją wielkości produkcji,

•

jednostkowe koszty zmienne są stałe,

•

koszty stałe są niezmienne w ramach posiadanych zdolności produkcyjnych,

•

ceny sprzedaży wyrobów są stałe.

Przy tych założeniach próg rentowności jest wyznaczony równaniem:
Koszty stałe = ilość * (cena – jednostkowy koszt zmienny)
I po przekształceniach:
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BEP (ilość)

Koszty stałe

=

Cena – jednostkowy koszt zmienny
Próg rentowności jest wyznaczony przez liczbę produktów, przy której suma marż jednostkowych (cena
– jednostkowy koszt zmienny) zrówna się z sumą kosztów stałych. Wielkość tę możemy wyrazić także
jako % posiadanych zdolności produkcyjnych lub rozpoznanego popytu na produkty przedsiębiorstwa.
Graficzną ilustrację progu rentowności przedstawia wykres.

Graficzne wyznaczanie progu rentowności
Sprzedaż
Koszty

Sprzedaż
= ilość * cena
Zysk

•

Koszty zmienne
= ilość * koszt jedn.

BEP’
Koszty stałe

Strata

Produkcja/sprzedaż
BEP

P max Zdolność prod.
100 % lub popyt

BEP’’

Czasami powstają sytuacje, w których celowe jest wyrażanie progu rentowności w inny sposób,
niż podany wyżej. Przedsiębiorca może np. poszukiwać punktu nie z zyskiem zerowym, ale z zyskiem w
kwocie oczekiwanej (np. minimalnej, zapewniającej pokrycie kosztu kapitału własnego). W takim
przypadku formuła rachunku będzie następująca.
BEP

Koszty stałe + wymagany zysk

=

Cena – jednostkowy koszt zmienny

Do wykorzystania są także warianty rachunku, wyznaczające próg rentowności przy pomocy innych
jego składowych. Po przekształceniach mogą to być następujące formuły:
Minimalna
cena

=

Jednostkowy koszt
+
zmienny

Koszty stałe
Ilość
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Maksymalny jednostkowy
=
koszt zmienny

Maksymalne
koszty stałe

Koszty stałe
Cena

= Ilość *

–

(cena –

Ilość

jednostkowy
koszt zmienny)

Powyższe rozważania dotyczą dość rzadkiej sytuacji produkcji jednoasortymentowej. W
przypadku, gdy ten warunek nie jest spełniony, do wykorzystania jest ten sam schemat zależności
ekonomicznych:
Koszty
stałe

=

Ilość A * (cena A – jednostkowy koszt zmienny A)
Ilość B * (cena B – jednostkowy koszt zmienny B)
…………………………………………………
Ilość N * (cena N – jednostkowy koszt zmienny N)

Problemem jest jednak to, że zaprezentowany zbiór równań ma nieskończenie wiele rozwiązań.
Przy niewielkiej liczbie produktów, np. dwóch (A i B), wyjściem jest przyjęcie dodatkowych założeń.
Przyjmując, że wiemy, jaka jest ilość produktów B, próg rentowności wyrażony ilością produktu A
obliczymy następująco:
Koszty stałe – ilość B*(cena B – jedn. koszt zmienny B)
BEP A =

Cena A – jednostkowy koszt zmienny A

Próg rentowności możemy wyrazić także ilością produktów B, ale wtedy konieczne byłoby
przyjęcie założenia o ilości produktów A.
Koszty stałe – ilość A*(cena A – jedn. koszt zmienny A)
BEP B =

Cena B – jedn. koszt zmienny B

Jeżeli struktura asortymentowa produkcji jest bardziej rozbudowana, powyższa metoda jest
bezużyteczna, gdyż wymaga zbyt wielu założeń. W takim przypadku rozwiązaniem jest wartościowy
próg rentowności.
Koszty stałe
BEP
wartościowo

=

1

-

Σ kosztów zmiennych
Σ przychodów ze sprzedaży
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BEP
wartościowo

=

Koszty stałe * 100%
Marża handlowa w %

Podstawą tych wzorów są te same relacje ekonomiczne, jak przy ilościowym progu rentowności.
Chodzi o zapewnienie, aby uzyskana marża zrównała się z kosztami stałymi. W powyższych wzorach
chodzi o ustalenie wartości sprzedaży, przy której podana w mianowniku marża pokryje sumę kosztów
stałych (w liczniku). Należy jednak mieć na uwadze, że rachunek jest prowadzony dla marży ustalonej
przy konkretnej strukturze sprzedaży. Komentując ustalony próg rentowności zawsze należy więc
dodać, że jest on właściwy tylko dla tej struktury sprzedaży (przy innej strukturze – zmieni się marża i
BEP będzie w innym miejscu).

6. Dźwignia operacyjna
Występowanie kosztów stałych w strukturze kosztów powoduje, że tempo zmiany wielkości
sprzedaży i wyniku finansowego są różne. Zmiana zysku jest szybsza, niż zmiana wielkości sprzedaży, a
te różnice są tym większe, im wyższy jest udział kosztów stałych. Ta zależność nazywana jest dźwignią
operacyjną (DOL – degree of operating leverage). Ilustruje ją poniższa tabela.
Wyszczególnienie

Okres 1 Okres 2

Sprzedaż

Zmiana %

1000

1200

20%

Koszty zmienne

400

480

20%

Koszty stałe

300

300

0%

EBIT (zysk operacyjny)

300

420

40%

Jak wynika z tabeli, wzrostowi sprzedaży i kosztów zmiennych o 20% towarzyszy przyrost zysku
operacyjnego o 40%. Na tej podstawie możemy ustalić stopień dźwigni operacyjnej – jako wielkość
zmiany zysku operacyjnego wskutek zmiany sprzedaży o 1%.

DOL =

% zmiany EBIT
% zmiany sprzedaży

Albo inny sposób:
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DOL =

Sprzedaż – koszty zmienne
EBIT (= sprzedaż – koszty stałe i zmienne)

Z podanego wyżej przykładu liczbowego możemy więc ustalić:
DOL = (Sprzedaż –Koszty .zmienne) / EBIT

2,00

DOL = % zmiany EBIT / % zmiany sprzedaży

2,00

Przykład obliczania stopnia dźwigni operacyjnej
Sprzedaż
Koszty zmienne
Koszty stałe
EBIT
DOL =
(Sprzedaż - K.zmienne)/EBIT
DOL = ΔEBIT/Δsprzedaży

1000
400
300
300

1200
480
300
420

20%
20%
0%
40%

2,00

1%
zmiany

2%
zmiany

2,00

Sprzedaży

oper.

= Zysku

Wynika stąd, że EBIT zmieni się o 2%, gdy sprzedaż zmieni się o 1%. Jest to informacja optymistyczna
przy wzroście sprzedaży (zysk rośnie dwukrotnie szybciej, niż sprzedaż), ale sygnalizuje
niebezpieczeństwo przy spadku sprzedaży (zysk spada dwukrotnie szybciej, niż sprzedaż). Znajomość
tych zależności jest użyteczna przy ocenie uzyskiwanych wyników, ale także może być wykorzystywana
dla potrzeb planowania finansowego.

Pytania
1. Na czym polega analiza przychodów ze sprzedaży?
2. Jakie znaczenie dla wyniku finansowego ma termin płatności należności?
3. Wyjaśnij sposoby ustalania wyniku na sprzedaży w podziale na produkty.
4. Założenia rachunku progu rentowności.
5. Jak się liczy próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej?
6. Co oznacza i do czego może być wykorzystana dźwignia operacyjna?
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VI. UKŁAD I WARTOŚĆ POZNAWCZA RACHUNKU
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

1. Od rachunku zysków i strat do rachunku przepływów
pieniężnych
Wynik finansowy przedsiębiorstwa jest kategorią ewidencyjną, ustaloną na podstawie ewidencji
księgowej. Błędem jest więc oczekiwanie, że wpłynie on automatyczne na zmianę stanu środków
pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa. Osiąganie zysku nie jest tożsame z przyrostem
gotówki a strata nie musi oznaczać zmniejszania gotówki. Zysk nie ma swojej konkretnej postaci
materialnej – jest zaangażowany w aktywach przedsiębiorstwa, ale to może być każdy składnik tych
aktywów. Jest on ważny, ale nie gwarantuje trwania przedsiębiorstwa – jest historią i niekoniecznie da
się powtórzyć (ryzyko, niepewność). Nie gwarantuje też płynności finansowej. Zysk wynika z obrotu,
kosztów, cen, natomiast gotówka – z gospodarowania majątkiem obrotowym, skali inwestycji
(przeinwestowanie), dostępności kapitału obcego, polityki właścicieli (dywidenda). Praktyka
gospodarcza dostarcza wielu przykładów upadłości przedsiębiorstw rentownych, jak i sytuacji
odwrotnych – utrzymywania się na rynku przedsiębiorstw deficytowych.
Obok więc analizowania rachunku zysków i strat ważne jest zainteresowanie rachunkiem
przepływów pieniężnych. Jest to sprawozdanie finansowe skupione na realnych ruchach środków
pieniężnych, a więc pozwalające na ocenę płynności finansowej, najczęściej przesądzającej o
utrzymywaniu się przedsiębiorstwa na rynku. Jest ono, w odróżnieniu od rachunku zysków i strat,
niezależne od samych tylko zapisów księgowych.
Do wyjaśnienia różnic między rachunkiem zysków i strat oraz rachunkiem przepływów
pieniężnych można wykorzystać prosty przykład handlu bazarowego, polegający na powtarzalnym
zakupie hurtem za 100 zł partii towaru i detalicznej ich sprzedaży w tym samym okresie z zyskiem 50%.
W poniższej tabeli w górnej części jest rachunek zysków i strat, a w dolnej rachunek przepływów
pieniężnych. W kolumnach zawarte są różne scenariusze poszczególnych transakcji.
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Zapł.
gotó
wką
1

Zobowiązania

Należności

Zapasy

+

-

+

-

+

-

2

3

4

5

6

7

Rachunek zysków i strat
Przychody

150

150

150

150

150

75

225

Koszty

100
50

100
50

100
50

100
50

100
50

50
25

150
75

50

100

150

200

250

275

350

Wynik finansowy
Zysk narastająco

Rachunek przepływów pieniężnych
Wpływy

150
100

150
0

150
200

0
100

300
100

75
100

225
100

Zmiana gotówki

50

150

-50 -100

200

-25

125

Gotówka narastająco

50

200

150

250

225

350

Wydatki

50

Wariant 1 dotyczy rozliczeń wyłącznie gotówkowych, a transakcja przynosi 50 zł zysku i 50 zł dodatkowej
gotówki. W kolejnych wariantach już tej zgodności nie będzie.
W wariancie 2 zakup towaru jest z odroczoną zapłatą. Powoduje to, że gotówki jest więcej o 150 zł, ale
zysk jest 50 zł (odroczenie płatności nie ma na to wpływu).
W wariancie 3 obok normalnego zakupu towaru za gotówkę (100 zł) następuje zapłata za towar z
poprzedniego okresu (100 zł). Wskutek tego jest ujemne saldo gotówki (-50 zł), ale zysk nadal wynosi 50 zł.
Wariant 4 charakteryzuje sprzedaż towaru z odroczoną płatnością (kredyt handlowy 150 zł). Powoduje to w
tym okresie ujemne saldo gotówki, ale nie zmienia wyniku finansowego na sprzedaży (zysk 50 zł).
W wariancie 5 odbiorca spłaca należność z poprzedniego okresu i dokonuje następnego zakupu za gotówkę.
Nie ma to znaczenia dla zysku – nadal wynosi 50 zł.
Wariant 6 dotyczy sprzedaży tylko połowy zakupionego za gotówkę towaru (powstał zapas magazynowy
towaru o wartości 50 zł w cenie zakupu). W tym okresie zysk był mniejszy o połowę (25 zł),
W wariancie 7, przy zakupie towaru za 100 zł, sprzedaż wyniosła 225 zł, gdyż sprzedano także towary z
magazynu. Dzięki temu zysk wyniósł 75 zł.
Przykład obrazuje duże rozbieżności między wskazaniami obu sprawozdań. Przy dużej stabilności
wyniku finansowego, w przepływach pieniężnych jest duża zmienność sald gotówki w poszczególnych
okresach Należy jednak zauważyć, że przedstawione rozbieżności zysku i gotówki dotyczą tylko
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poszczególnych okresów. Podane w tabeli narastające stany zysku i gotówki informują, że na koniec okresu 7
skumulowany zysk wyniósł tyle samo (350 zł), co skumulowana gotówka. Oznacza to, że omawiane
rozbieżności w dłuższym okresie znoszą się – odchylenia zmian gotówki względem zysku są tylko
przesunięciami międzyokresowymi. Ale przesunięcia te mogą okazać się niebezpieczne dla bieżącej płynności
finansowej. Mimo ciągłego osiągania zysku, w 3, 4 i 6 okresie powstaje luka pieniężna, która może zakłócać
inne bieżące rozliczenia finansowe przedsiębiorstwa. Zainteresowanie tylko rachunkiem zysków i strat nie
wystarcza więc do zapobiegania brakowi płynności finansowej – o której więcej informacji dostarcza
rachunek przepływów pieniężnych.

2. Nadwyżka finansowa (cash flow)
W powyższym przykładzie za punkt wyjścia (wariant 1) przyjęto sytuację, w której w działalności
operacyjnej występują tylko rozliczenia gotówkowe. W takim przypadku osiągnięty zysk powinien być
tożsamy z uzyskaniem w tej samej kwocie nadwyżki gotówki. Ale działalność przedsiębiorstwa obejmuje nie
tylko bieżącą działalność operacyjną. Prowadzona jest również działalność inwestycyjna (w obrębie majątku
trwałego) oraz finansowa (w obrębie kapitału własnego i z instytucji finansowych), które relacje między
rachunkiem przepływów pieniężnych i rachunkiem zysków i strat czynią bardziej złożonymi. To rozszerzenie
działalności przedsiębiorstwa powoduje, że nawet w przypadku występowania tylko rozliczeń gotówkowych
w tych relacjach pojawiają się nowe elementy.
Rachunek zysków
i strat

Rachunek przepływów
pieniężnych

Przychody

150

Koszty

100

w tym amortyzacja

150 Wpływy
80

Wydatki

20

Zysk brutto

50

Podatek dochodowy

10

10

Zysk netto

40

60

Nadwyżka finansowa

W podanym przykładzie liczbowym rachunek przepływów pieniężnych wykazuje kwotę nadwyżki
pieniężnej większej o 20 zł, niż wynik finansowy netto. Jest to spowodowane amortyzacją, która jest tylko
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kosztem ewidencyjnym, bez wydatku pieniężnego. W przypadku rozliczeń gotówkowych generowaną przez
bieżącą działalność operacyjną nadwyżkę finansową (pieniężną) można ustalić na dwa sposoby: licząc różnicę
wpływów i wydatków (będą niższe od kosztów o kwotę amortyzacji), albo według następującej formuły:

Zysk netto + amortyzacja = Nadwyżka finansowa (cash flow)

Ten prosty schemat charakteryzuje zdolność przedsiębiorstwa do zarabiania pieniędzy na
prowadzonej działalności operacyjnej.

3. Od zysku do gotówki
Założony wyżej warunek powszechnego stosowania rozliczeń gotówkowych we współczesnym
przedsiębiorstwie jest najczęściej niemożliwy do spełnienia. Skutkiem tego, poza wskazaną wyżej
amortyzacją, różnicę między wynikiem finansowym netto i rzeczywistą zmianą stanu środków pieniężnych
przedsiębiorstwa współkształtuje wiele innych czynników. Ilustruje to poniższa tabela.

Rozbieżności między rachunkiem zysków i strat
oraz rachunkiem przepływów pieniężnych
Aktywa
trwałe

Zapasy

Należności

Przychody > Wpływy

Odroczenie zapłaty

Przychody < Wpływy

Spłata
należności

Koszty > Wydatki

Amorty
zacja

Zużycie

Koszty < Wydatki

Inwesty
cje

Zakup

Kapitał
własny

Kre
dyty

Dopłaty
do
kapitału

Zaciąg
nięcie
kredytu

Zobowią
zania
bieżące

Odrocze
nie
zapłaty
Dywidendy

Spłata
kredytu

Spłata
zobowią
zań
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Tabela wskazuje czynniki różnicujące przychody (z rachunku zysków i strat) i wpływy (z rachunku
przepływów pieniężnych) oraz koszty (z rachunku zysków i strat) i wydatki (z rachunku przepływów
pieniężnych). Z ich analizy wynika, że na drodze od wyniku finansowego netto do zmiany stanu gotówki
mogą pojawić się następujące czynniki różnicujące:
 Zmiana stanu aktywów trwałych (inwestycje – amortyzacja)
 Zmiana stanu zapasów (wzrost – spadek)
 Zmiana stanu należności (wzrost – spadek)
 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (wzrost – spadek)
 Zmiana stanu kredytów (wzrost – spadek)
 Zmiana stanu kapitału własnego (wzrost – spadek)
Zmiany te różnicują wskazania rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,
gdyż:
 Są koszty, które nie powodują ruchu gotówki (amortyzacja)
 Są zmiany w kapitale obrotowym (zmiany stanu zapasów, należności, zobowiązań bieżących),
które absorbują gotówkę a nie wpływają na wynik finansowy)
 Są zdarzenia gospodarcze, zmieniające stany gotówki, których nie ma w rachunku zysków i strat
(pojawiają się tylko w bilansie: zmiany stanu kapitału własnego i kredytów).
Wskutek łącznego oddziaływania tych przyczyn przychody są różne niż wpływy, koszty są inne
niż wydatki, wynik finansowy netto jest różny od zmiany stanu gotówki i w rezultacie tego - zdolność
przedsiębiorstwa do generowania gotówki nie przekłada się bezpośrednio na zmiany stanu tej gotówki.
Ale należy zauważyć, że przyczyny wszystkich tych rozbieżności odnoszą się do pozycji bilansowych. Jest
to zrozumiałe, gdyż każda zmiana któregokolwiek składnika majątkowego (w aktywach) musi się wiązać z
wydatkiem lub z uwolnieniem gotówki, a każda zmiana źródeł finansowania (w pasywach) oznacza dopływ
pieniądza lub jego odpływ z przedsiębiorstwa. W ujęciu modelowym możemy więc przyjąć, że rachunek
przepływów pieniężnych jest syntezą rachunku zysków i strat oraz zmian w poszczególnych pozycjach
aktywów i pasywów w bilansie.
Ogólny schemat rachunku przepływów pieniężnych można przedstawić następująco:
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SCHEMAT IDEOWY RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Źródła dopływu środków pieniężnych

Wykorzystanie środków pieniężnych

Wpływy z działalności bieżącej
przychody ze sprzedaży produktów
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
pozostałe przychody operacyjne
przychody finansowe
zyski nadzwyczajne

Wydatki na działalność bieżącą
koszt własny sprzedaży
wart. sprzed. towarów i mater. w c. zakupu
pozostałe koszty operacyjne
koszty finansowe
straty nadzwyczajne
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

Zysk netto
Amortyzacja

Strata netto

Spadek aktywów bieżących
spadek zapasów
spadek należności
spadek krótkoterm. papierów wartościowych
spadek rozl. międzyokresowych czynnych

Wzrost aktywów bieżących
wzrost zapasów
wzrost należności
wzrost krótkoterm. papierów wartościowych
wzrost rozl. międzyokresowych czynnych

Spadek aktywów trwałych

Wzrost aktywów trwałych

Wzrost pasywów bieżących
wzrost kredytów krótkoterminowych
wzrost zobowiązań bieżących
wzrost funduszy specjalnych
wzrost rozl. międzyokresowych biernych
wzrost rezerw
Wzrost zadłużenia długoterminowego
Zwiększenie kapitału własnego

Spadek pasywów bieżących
spadek kredytów krótkoterminowych
spadek zobowiązań bieżących
spadek funduszy specjalnych
spadek rozl. międzyokresowych biernych
spadek rezerw
Spadek zadłużenia długoterminowego
Zmniejszenie kapitału własnego
w tym
Wydatki konsumpcyjne z zysku netto
dywidendy dla właścicieli
nagrody
inne wypłaty i odpisy

ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Ze względu na to, że rachunek zysków i strat występuje jako odrębny dokument, w powyższym
schemacie można go pominąć i rozpocząć rachunek od wyniku finansowego netto i amortyzacji. Ale
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zawsze musi on obejmować zmiany wszystkich pozycji aktywów i pasywów, gdyż za każdą z nich kryje
się ruch gotówki. Wyjątkiem jest pozycja „środki pieniężne” (inwestycje krótkoterminowe), której
zmiana jest przedmiotem analizy i jest ustalana jako saldo końcowe rachunku. Stosownie do
stwierdzonej sytuacji kwoty zmian będą zapisywane po stronie wpływów lub wydatków w tabeli np. o
następującym układzie:
.
Wpływy
Okres 1
Okres 2

Czynnik zmiany

Wydatki
Okres 1 Okres 2

Wynik finansowy netto
Amortyzacja
Zmiana zapasów
………………………..
……………………….
Razem
Różnica (saldo)

Do analityka należy wybór stopnia szczegółowości tego rachunku, np. zapasy mogą być jedną
pozycją, albo jako oddzielne wszystkie jej składniki. Zmiany ustala się jako różnicę ich stanów w
bilansach na koniec (1) i początek (0) okresu. Inny sposób ustalania zmian dotyczy tylko dwóch pozycji
i wynika z konieczności wyeliminowania dwukrotnego liczenia amortyzacji i wyniku finansowego netto
danego okresu (są już uwzględnione w nadwyżce finansowej). Te inne metody liczenia dotyczą:

 aktywów trwałych (AT) – konieczne wyeliminowanie wpływu amortyzacji (Am):
(AT1 + Am) - AT0 = zmiana aktywów trwałych w okresie


kapitału własnego (Kwł) - konieczne wyeliminowanie wpływu wyniku finansowego z okresu
bieżącego (WF0):

Kwł1 bez WF1 - Kwł0 z WF0 = zmiana kapitału własnego w okresie
Powyższy schemat pozwala analizować rachunek przepływów pieniężnych także wtedy, gdy
przedsiębiorstwo go nie sporządza.23 Przy poprawnym ustaleniu wszystkich kwot wykazana na końcu
zmiana stanu środków pieniężnych (saldo wpływów i wydatków) powinna być równa kwocie zmiany w

23

Rachunek przepływów pieniężnych jest obowiązkowy dla przedsiębiorstw, które spełniają 2 z 3 kryteriów (są
zobowiązane do badania sprawozdań finansowych):
 średnioroczne zatrudnienie - 50 osób
 suma aktywów na koniec roku – równowartość 2,5 mln euro
 przychód netto ze sprzedaży (wraz z przychodami finansowymi) - równowartość 5 mln euro.
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tym samym okresie stanu środków pieniężnych (inwestycji krótkoterminowych) według bilansu. Brak tej
zgodności świadczy o popełnieniu błędów rachunkowych bądź metodologicznych.
Obserwując schemat rachunku przepływów pieniężnych znajdujemy prostą ilustrację ważnych
zależności finansowych. Przede wszystkim widoczna jest nadwyżka finansowa - jej wielkość i składniki
(wynik finansowy netto, amortyzacja), informująca o zdolności przedsiębiorstwa do zarabiania
pieniędzy. Łatwo też znaleźć wyjaśnienie sytuacji generowania nadwyżki finansowej mimo wystąpienia
straty netto - jest to możliwe, gdy strata jest mniejsza, niż amortyzacja. Ale na szczególne podkreślenie
zasługuje zobrazowanie wszystkich możliwych źródeł dopływu gotówki i kierunków jej wykorzystania.
Z powyższego schematu wynika, że potrzeba sfinansowania jakiegokolwiek wydatku z prawej strony
schematu może być zaspokojona przez każdą pozycję z lewej strony schematu. Na sfinansowanie np.
inwestycji może być wykorzystany kredyt bankowy, ale zarządzający finansami powinni widzieć te
możliwości także w wypracowaniu nadwyżki finansowej, zmniejszeniu zapasów i należności, sprzedaży
części środków trwałych, dopłatach do kapitału własnego, a nawet w zobowiązaniach bieżących (przy
wysokich wskaźnikach płynności). Rozpatrywać należy także możliwości wygospodarowania środków
pieniężnych poprzez ograniczenie innych wydatków. Ważne jest więc, aby każą pozycję aktywów i
pasywów postrzegać w wymiarze pieniężnym, gdyż pieniądze mogą w nich znikać, ale też z nich
dopływać.
Przedstawiony wyżej schemat rachunku przepływów pieniężnych pokazuje istotę tego rachunku.
W praktyce możemy spotkać się z innymi jego układami, ale jest to tylko zmiana formy. Różnice
sprowadzają się do różnej szczegółowości rachunku, sposobu uporządkowania (kolejności) i
grupowania, stosowanego nazewnictwa. Swoje standardy ustalają banki i inni dysponenci kapitału,
inwestorzy, autorzy poradników i prac z zakresu analizy finansowej, studium wykonalności inwestycji,
biznes planów itp.

4. Rachunek przepływów pieniężnych w rachunkowości
Obowiązująca ustawa o rachunkowości dopuszcza sporządzanie rachunku przepływów
pieniężnych dwoma metodami: bezpośrednią (według zasady kasowej) i pośrednią (według zasady
memoriałowej). Odpowiadającą im strukturę rachunku przedstawiono poniżej.
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Struktura rachunku przepływów pieniężnych

1.

2.

A
1.

2.

B
1.

2.

C

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Metoda bezpośrednia
Metoda pośrednia
WPŁYWY
1. Zysk (Strata) netto
2. Korekty
 Sprzedaż
 Amortyzacja
 Inne wpływy z działalności operacyjnej
 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
WYDATKI
 Odsetki i udziały w zyskach
 Dostawy i usługi
 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
 Wynagrodzenia netto
 Zmiana stanu rezerw
 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
oraz inne świadczenia
 Zmiana stanu zapasów
 Podatki i opłaty
 Zmiana stanu należności
 Inne wydatki operacyjne
 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
 Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
WPŁYWY
 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
 Z aktywów finansowych
 Inne wpływy inwestycyjne
WYDATKI
 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
 Na aktywa finansowe
 Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
WPŁYWY
 Wpływy netto z wydania udziałów (akcji)
 Kredyty i pożyczki
 Emisja dłużnych papierów wartościowych
 Inne wpływy finansowe
WYDATKI
 Nabycie udziałów (akcji) własnych
 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
 Inne wydatki z tytułu podziału zysku
 Spłaty kredytów i pożyczek
 Wykup dłużnych papierów wartościowych
 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
 Odsetki
 Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Razem przepływy pieniężne netto A + B + C
Zmiana stanu środków pieniężnych
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Cechą szczególną tego układu rachunku przepływów pieniężnych jest wydzielenie 3 rodzajów
działalności: operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
 Działalność operacyjna dotyczy podstawowej działalności przedsiębiorstwa, która kształtuje
strumienie pieniężne poprzez wynik finansowy i amortyzację oraz zmiany w kapitale obrotowym
(zapasy, należności, zobowiązania bieżące – poza kredytami obrotowymi).
 Działalność inwestycyjna wpływa na strumienie pieniężne poprzez zmiany w obrębie aktywów
trwałych i inwestycji krótkoterminowych.
 Działalność finansowa dotyczy operacji związanych z własnymi i obcymi źródłami kapitałów
długo i krótkoterminowych (kapitały własne, kredyty).
W dążeniu do pełnego rozgraniczenia tych rodzajów działalności w układzie rachunku
wprowadzono zasadę przypisania do nich także powiązanych z nimi, ale rejestrowanych bieżąco w
rachunku zysków i strat (działalność operacyjna), korzyści i kosztów. Skutki tego są dobrze widoczne w
metodzie pośredniej – w postaci korekt w działalności operacyjnej, polegających na wyłączeniu z niej
niektórych zapisów i przeniesieniu do działalności inwestycyjnej lub finansowej. Przykładami takich
korekt jest przeniesienie wyniku na sprzedaży środków trwałych do działalności inwestycyjnej a odsetek
od kredytów do działalności finansowej. Według tej samej zasady przenoszone są też skutki różnic
kursowych, tworzonych rezerw, uzyskiwanych korzyści.

5. Struktura sald strumieni pieniężnych
Sporządzenie takiego rachunku przepływów pieniężnych jest możliwe tylko na podstawie danych
z ewidencji księgowej. Ale zastosowany podział na rodzaje działalności ma ważny walor informacyjny. Z
istoty przedsiębiorstwa wynika, że podejmuje ono działalność operacyjną w celach zarobkowych,
powinna więc być ona „fabryką pieniędzy”. Żeby te cele realizować, muszą być jednak ponoszone
nakłady inwestycyjne. Dla tej działalności naturalna jest zatem przewaga wydatków nad wpływami. A
działalność finansowa to pozyskiwanie kapitału i jego zwracanie, więc możliwe są zmiany
różnokierunkowe.
W praktyce przepływy pieniężne na poszczególnych rodzajach działalności mogą odbiegać od
układu modelowego, co można wykorzystać do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Porządkowaniu tych ocen służy poniższa tabela.
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Warianty sytuacji firm, wynikające z
informacje z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne gigant
z działalności
1 2 3
Operacyjnej
+ + +
Inwestycyjnej
+ - +
Finansowej
+ - -

+ nadwyżka

bankrut
4
+
+

5
+
+

6
+

7
+
-

8
-

- spadek

Źródło: D.W. Olszewski – Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa. Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu.
Warszawa 1993, s. 35

Na każdym rodzaju działalności przedsiębiorstwa może wystąpić dodatnie lub ujemne saldo
związanych z nim strumieni pieniężnych. Każda z przedstawionych w tabeli kombinacji sald tych
strumieni oznacza inną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Interpretację poszczególnych wariantów
przedstawiono poniżej.
Przypadek 1

Przypadek 2

Przypadek 3
Przypadek 4
Przypadek 5

Przypadek 6
Przypadek 7
Przypadek 8

Charakterystyczny dla firm o dużej płynności finansowej. Nadwyżka pieniężna
w każdym z rodzajów działalności świadczy o przygotowywaniu się do
nowych przedsięwzięć, na przykład przejęcia nowego przedsiębiorstwa.
Wariant ten występuje bardzo rzadko.
Występuje w rentownych i rozwiniętych przedsiębiorstwach. Zysk
wypracowany na podstawowej działalności wystarcza na inwestycje, wypłatę
dywidendy oraz pokrycie bieżących zobowiązań
Dodatnie przepływy z działalności inwestycyjnej i operacyjnej. Firma jest w
trakcie uzdrawiania albo ma spore problemy ze spłatą bieżących zobowiązań.
Prawdziwą sytuację zna zarząd.
Firma ma dodatni przepływ z działalności operacyjnej, ale rozmiary inwestycji
zmuszają je do zaciągnięcia pożyczek.
Trudności z podstawową działalnością zmuszają do sprzedaży majątku.
Kłopoty muszą być jednak przejściowe skoro banki i inwestorzy decydują się
na pożyczanie pieniędzy.
Perspektywy muszą być dobre, skoro właściciele i banki nie wahają się dać
pieniądze na inwestycje oraz prowadzenie podstawowej działalności. Sytuacja
charakterystyczna dla młodych, rozwijających się firm
Straty na podstawowej działalności oraz spłatę zadłużenia firma pokrywa
sprzedażą majątku. Poważne trudności finansowe.
Może to być kontynuacja przypadku 1, ale jest to sytuacja wysokiego ryzyka i
możliwości bankructwa.
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Prezentowany sposób odczytania sprawozdania z przepływów pieniężnych powinien być
wzbogacony informacjami szczegółowymi. Istotne jest poznanie nie tylko rodzaju salda gotówki na
rodzajach działalności, ale także ich kwot i głównych czynników. Czym innym jest bowiem saldo na
działalności finansowej, ukształtowane przez dopłaty do kapitału własnego i przez zaciągnięcie kredytu,
mimo że w obu przypadkach saldo będzie dodatnie. Ważne jest też jaka jest dynamika (trwałość) salda –
przez jaki okres utrzymuje się ono jako dodatnie lub ujemne.

Pytania
1. Co powoduje, że zysk z działalności handlowej nie zamienia się w gotówkę?
2. Rola czasu w zamianie zysku na gotówkę
3. Co to jest nadwyżka finansowa?
4. Co różnicuje przychody i wpływy oraz koszty i wydatki?
5. Rola rachunku przepływów pieniężnych w planowaniu wydatków.
6. Ogólna struktura rachunku przepływów pieniężnych według Ustawy o rachunkowości.
7. Co wynika z informacji o strukturze sald przepływów pieniężnych na rodzajach działalności?
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VII. ANALIZA WSKAŹNIKOWA ASPEKTÓW
OPERACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Uwagi metodologiczne
W analizie poszczególnych sprawozdań finansowych podstawowe zadanie analityka sprowadza
się do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czego możemy się dowiedzieć o przedsiębiorstwie na
podstawie zawartych w nich informacji. Punktem wyjścia tej analizy jest określony cechami tych
sprawozdań zasób informacji, który należy jak najlepiej wykorzystać do wypracowania opinii o sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa.
Inny punkt wyjścia przyjmuje analiza wskaźnikowa. Jest ona oparta na celowo dobranych
zbiorach wskaźników finansowych, pozwalających wzbogacić podstawy oceny istotnych cech sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźniki mogą służyć do oceny aktualnej sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstwa oraz do kształtowania i oceny procesów ekonomicznych w okresach przyszłych.
Konstrukcja każdego wskaźnika wynika przede wszystkim z pytania, na które poszukuje się
odpowiedzi. Zwykle najważniejszym źródłem informacji do analizy wskaźnikowej są sprawozdania
finansowe, ale wykorzystywane są również celowo dobrane informacje z innych źródeł.
Przechodząc do szerszej charakterystyki analizy wskaźnikowej należy uwzględnić, że:
 nie ma jednolitej, powszechnie akceptowanej, metodologii liczenia wskaźników - spotykamy różne
ich konstrukcje i nazewnictwo, co utrudnia ich porównywanie i interpretację. Pod tą samą nazwą
mogą więc kryć się wskaźniki o różnej konstrukcji, a wskaźnik o określonej konstrukcji może mieć
różne nazwy. Dlatego ważne jest, aby nazwę wskaźnika zawsze widzieć łącznie z formułą (wzorem)
jego liczenia.
 o jakości analizy nie świadczy duża liczba wskaźników, lecz trafny ich dobór i poprawna,
merytoryczna interpretacja. W niektórych pozycjach literatury fachowej można znaleźć nawet
kilkaset wskaźników finansowych, ale wiele z nich ma zastosowanie tylko w szczególnych
przypadkach przeprowadzania analizy. Ponadto są grupy wskaźników o zbliżonej lub identycznej
treści. Rzecz więc nie w liczeniu wielu wskaźników, bo to jest tylko wyraz umiejętności
arytmetycznych. Umiejętności analityczne wyraża dobór wskaźników najlepiej ilustrujących i
wyjaśniających problem oraz ich właściwa interpretacja.
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 jej jakość zależy od jakości wykorzystywanych informacji. Może być ona zakłócona np. przez sposób
wyceny składników majątkowych, a także przez niekompetentną interpretację danych księgowych.
 dla wyciągania wniosków dużą użyteczność mają wskaźniki porównawcze. Pozwalają one
obserwować trendy rozwojowe (na tle wskaźników z kilku okresów) lub zgodność wskaźników
rzeczywistych z planowanymi. Ze względu na to, że rodzaj działalności jest istotny dla poziomu wielu
wskaźników, szczególne znaczenie mają porównania do danych branżowych. Pozwalają one na ocenę
przedsiębiorstwa na podstawie kryteriów zewnętrznych, a więc jej obiektywizację.
 szczególnej uwagi wymaga porównywanie wskaźników łączących w swojej konstrukcji informacje
dotyczące strumieni finansowych (np. dane za okres, zawarte w rachunku zysków i strat) i zasobów
finansowych (np. dane bilansowe, określające ich stan na określony dzień). Warunek
porównywalności spełniony jest tylko wtedy, gdy w porównywanych wskaźnikach dane
strumieniowe dotyczą okresów o takiej samej długości.
 wykorzystywane w analizie dane bilansowe dotyczą konkretnego momentu bilansowego i szczególnie
w małych firmach mogą być silnie zależne od pojedynczych nawet transakcji (odnosi się to przede
wszystkim do majątku obrotowego i zobowiązań bieżących). Dlatego w analizie wykorzystuje się
również wielkości średnie, ustalane np. na podstawie danych z początku i końca okresu, na koniec
poszczególnych miesięcy lub kwartałów.
 wskaźniki finansowe informują o sytuacji pozytywnej lub negatywnej, ale nie dostarczają pełnych
informacji o przyczynach jej wystąpienia. Dla potrzeb zarządzania analiza wskaźnikowa nie jest więc
wystarczająca, a bezkrytyczne podejście do uzyskanych wyników może prowadzić do błędnych
wniosków
Wykorzystywany w analizie finansowej zestaw wskaźników może mieć różną strukturę, zależnie
od punktu widzenia i intencji adresata analizy. Standardowo analizę wskaźnikową przeprowadza się w 4
obszarach problemowych:
 rentowności (zyskowności),
 sprawności zarządzania (aktywności),
 płynności finansowej,
 zadłużenia (wspomagania finansowego).
Dla spółek giełdowych dodatkowo wyróżnia się jeszcze grupę wskaźników rynku kapitałowego,
ale głównym kryterium jej wyodrębnienia nie jest rodzaj analizowanego problemu, lecz cechy
analizowanego podmiotu (spółka giełdowa).
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2. Wskaźniki rentowności (zyskowności)
O efektywności przedsiębiorstwa świadczy jego wynik finansowy, ale nie tyle jego wielkość, co
relacja do poniesionych nakładów. Relację tę nazywa się rentownością, zyskownością lub też stopą
zwrotu. W analizie wskaźnikowej wyrażają ją wskaźniki rentowności, w syntetycznej formie oceniające
zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków.
Wskaźniki rentowności są relacją wyniku finansowego do wielkości , która z tym wynikiem
powinna pozostawać w logicznym związku. W zależności od zainteresowań analitycznych obie strony
tej relacji mogą zawierać różne parametry. Po stronie efektów w konstrukcji wskaźników mogą
występować różne kategorie wyniku finansowego (na sprzedaży, operacyjny, na działalności
gospodarczej, brutto, netto).24

Efekty te mogą być odnoszone do różnych miar nakładów, które

określają trzy podstawowe obszary analizy rentowności:


rentowność sprzedaży;



rentowność majątku;



rentowność kapitałów własnych.

2.1. Rentowność sprzedaży
Rentowność sprzedaży charakteryzuje opłacalność sprzedaży w okresie analizy, wyrażoną
wielkością wyniku finansowego, uzyskanego z każdej złotówki wartości sprzedaży.

Wskaźnik rentowności
sprzedaży (ROS)

=

Wynik finansowy
Sprzedaż

Najczęściej wskaźnik ten jest podawany w wyrażeniu procentowym – jako procent zysku na
sprzedaży. Im jest on wyższy, tym większa efektywność obrotów, co oznacza, że potrzebna jest
mniejsza wartość sprzedaży, aby uzyskać określoną kwotę zysku. Wielkość tego wskaźnika jest zależna
od branży – są branże o wysokiej i o niskiej rentowności sprzedaży. Niższa rentowność sprzedaży jest
typowa dla wyrobów charakteryzujących się krótkim cyklem produkcji i możliwością szybkiej ich
sprzedaży. Łączy się to bowiem z niższymi kosztami zamrożenia kapitału. Z innych powodów niska
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rentowność może występować w branżach o wysokiej materiałochłonności – niski narzut zysku w
stosunku do wartości sprzedaży może być atrakcyjny ze względu na jego wysoką relację w stosunku do
wymaganych niewielkich nakładów pracy przedsiębiorstwa.
Wskaźnik rentowności sprzedaży może mieć wiele odmian ze względu na rodzaj wykorzystanych
informacji finansowych. Przy stałej formule ogólnej, zarówno licznik, jak i mianownik wzoru, można
widzieć w kilku wariantach.
Wynik finansowy:
na sprzedaży? operacyjny? na działalności gospodarczej? brutto? netto?
Sprzedaż: brutto? netto?

Wskaźnik
rentowności
=
sprzedaży (ROS)

Każdy z możliwych wariantów ma ten sam sens ogólny, ale o jego elementach składowych
należy pamiętać przy interpretacji wyników. Ze względu na to, że w rachunku zysków i strat przychody
i koszty są zapisane w wartościach netto (bez VAT), w mianowniku powyższego wzoru najczęściej jest
sprzedaż netto. Natomiast w liczniku może wystąpić każdy z wymienionych wyników finansowych, co
oznacza możliwość stosowania 5 wskaźników rentowności sprzedaży. Różnice między nimi wynikają z
czynników różnicujących poszczególne rodzaje wyniku finansowego, o których była mowa przy analizie
rachunku zysków i strat. Samą efektywność sprzedaży najpełniej ilustruje wskaźnik:
Wskaźnik rentowności
sprzedaży (ROS)

Wynik na sprzedaży
=

Sprzedaż netto

Użycie w liczniku każdego następnego wyniku finansowego oznacza uwzględnienie we
wskaźniku czynników niepowtarzalnych lub niezwiązanych bezpośrednio z działalnością operacyjną, a
więc zakłócających ocenę efektywności sprzedaży. Sens stosowania takich wskaźników wyraża się
przede wszystkim w możliwości śledzenia siły wpływu tych czynników na rentowność działalności
przedsiębiorstwa. Dodatkowy atut łatwości pozyskania informacji wpływa na rozpowszechnione
korzystanie ze wskaźnika:.
Wskaźnik rentowności
sprzedaży (ROS)

Wynik finansowy netto
=

Sprzedaż netto

24

Rodzaj przyjętego do obliczeń wyniku finansowego często pojawia się w nazwie wskaźnika, jak np. wskaźnik
rentowności brutto, netto, operacyjnej. Jest to informacja, że liczenia wskaźnika przyjęto wynik finansowy brutto, netto, na
działalności operacyjnej.
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Wyraża on końcową rentowność prowadzonej działalności operacyjnej, po uwzględnieniu
wszystkich jej czynników bezpośrednich i pośrednich.

2.2. Rentowność aktywów
Rentowność aktywów (majątku) charakteryzuje zdolność do efektywnego wykorzystywania
majątku, wyrażonego przez wartość aktywów (sumę bilansową). Mierzy ją wskaźnik, który informuje o
wyniku finansowym, osiągniętym z każdej jednostki wartości aktywów lub procentowym zwrocie zysku
z poniesionych na te aktywa nakładów.
Wskaźnik rentowności
aktywów (ROA)

=

Wynik finansowy
Aktywa śr.

Ze względu na to, że wynik finansowy tworzą aktywa wykorzystywane w całym okresie, w
którym on powstał, w mianowniku występują one w wartości średniej dla okresu (a nie ich stan z
określonego dnia). Najczęściej jest to wartość średnia ze stanów początkowego i końcowego. W
liczniku, podobnie jak przy liczeniu rentowności sprzedaży, może wystąpić wynik finansowy we
wszystkich jego odmianach. Ale szczególne uzasadnienie ma wykorzystanie w liczniku dwóch rodzajów
wyniku finansowego:


na działalności operacyjnej
Wskaźnik rentowności
aktywów (ROA)

=

Wynik na działalności operacyjnej
Aktywa śr.

Przy założeniu nieistotnego wpływu czynników niepowtarzalnych charakteryzuje on najpełniej
wyrażoną przez ten wynik efektywność gospodarowania aktywami. Ten wskaźnik jest szczególnie
użyteczny przy porównaniach z innymi przedsiębiorstwami lub branżą, gdyż w liczniku jest wynik
finansowy przed odliczeniem kosztów finansowych, co eliminuje wpływ zróżnicowania w
porównywanych jednostkach struktury kapitału (kosztów finansowych) i obciążeń podatkowych. Jego
modyfikacją jest wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI) 25, wykorzystywany w ocenie efektywności
przedsięwzięć rozwojowych (jest przedmiotem odrębnego wykładu).

25

Wskaźnik rentowności (zwrotu z) inwestycji zwykle liczy się w jako relację wyniku finansowego przed naliczeniem
odsetek do nakładów o charakterze inwestycyjnym, wyrażonych kapitałem własnym i zobowiązaniami długoterminowymi.
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wynik finansowy netto
Wskaźnik rentowności
aktywów (ROA)

Wynik finansowy netto

=

Aktywa śr.

Ten wskaźnik obrazuje efektywność gospodarowania aktywami, mierzoną wynikiem, który
ostatecznie pozostaje do dyspozycji przedsiębiorstwa. Tak liczona rentowność aktywów charakteryzuje
wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa, łącznie z ponoszonymi na finansowanie aktywów
kosztami kapitału obcego, jest więc istotna dla obserwowania zmian w tej działalności w kolejnych
okresach.
Rentowność aktywów, niezależnie od szczegółów sposobu jej liczenia, można wyrazić w formie
bardziej rozwiniętej – jako iloczyn rentowności sprzedaży i rotacji aktywów
Sprzedaż

Wynik finansowy

Wskaźnik rentowności
aktywów (ROA)

=

Sprzedaż

*

Aktywa śr

Przedstawiona modyfikacja wskaźnika pozwala zauważyć czynniki wpływające na jego poziom:
omawianą wyżej rentowność sprzedaży oraz rotację (obrotowość) aktywów. Ten sam poziom
rentowności aktywów można uzyskać przy niskiej rentowności sprzedaży i szybkiej rotacji aktywów
albo przy wysokiej rentowności sprzedaży i niskiej rotacji aktywów. Dążąc więc do podwyższania
rentowności aktywów do wyboru pozostają:


podnoszenie rentowności sprzedaży (wyższe ceny, niższe koszty)



poprawa wykorzystania aktywów poprzez:
1. zwiększanie sprzedaży z posiadanych aktywów (intensyfikacja sprzedaży),
2. minimalizację aktywów do danej sprzedaży (krótkie cykle rotacji majątku
obrotowego, racjonalny dobór składników majątku trwałego).

2.3. Rentowność kapitału własnego
Rentowność kapitału własnego jest przedmiotem zainteresowania inwestorów i właścicieli
przedsiębiorstwa. Jest ona stopą zysku, jaką uzyskują właściciele przedsiębiorstwa z wniesionego

Wskaźnik
rentowności
inwestycji (ROI)

Wynik finansowy brutto + odsetki
=

Kapitał własny + zobowiązania
długoterminowe
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kapitału własnego. Zachowanie wartości kapitału wymaga, aby w długim okresie rentowność ta
kształtowała się co najmniej powyżej stopy inflacji. Powinna ona być też powyżej kosztu
długoterminowego kapitału obcego (z uwzględnieniem osłony podatkowej), gdyż musi zawierać
również dodatkową premię za ryzyko. W prostej ocenie inwestorów atrakcyjność lokowania kapitałów
w konkretnym przedsiębiorstwie widziana jest

poprzez porównanie z ich alternatywnymi

zastosowaniami, np. z rentownością lokat kapitałowych w innych spółkach lub oprocentowaniem
papierów dłużnych i lokat bankowych, ze zwróceniem uwagi na zróżnicowanie związanego z nimi
poziomu ryzyka. Rentowność kapitału własnego w przedsiębiorstwie wyraża następujący wskaźnik:
Wskaźnik rentowności
kapitału własnego (ROE)

=

Wynik finansowy
Kapitał własny śr

W mianowniku zasadne jest podawanie średniej wartości kapitału własnego z okresu, którego
dotyczy wynik finansowy w liczniku. Wynik finansowy może występować w różnych jego odmianach,
ale w tym przypadku najwięcej uzasadnienia ma wynik finansowy netto, który pozostaje do dyspozycji
właścicieli przedsiębiorstwa.
Dla potrzeb analizy czynników wpływających na poziom tego wskaźnika wykorzystywane jest
jego przekształcenie, pozwalające zwrócić uwagę na rolę sposobu zaangażowania kapitału (aktywa).
Wskaźnik rentowności
kapitału własnego (ROE)

=

Wynik finansowy
Aktywa śr

*

Aktywa śr
Kapitał własny śr

Dodatkowo w przekształceniu do tego wskaźnika wprowadza się również wielkość sprzedaży:
Wskaźnik rentowności
kapitału własnego (ROE)

=

Wynik finansowy
Sprzedaż

Sprzedaż
*

*
Aktywa śr

Aktywa śr
Kapitał własny śr

Z powyższego równania wynika, że rentowność kapitału własnego zależy nie tylko od
omawianych wyżej wskaźników rentowności sprzedaży i rotacji aktywów, ale także od struktury
kapitału, wyrażonej ostatnim członem powyższego wzoru, zwanym mnożnikiem kapitału własnego. Z
miejsca tego mnożnika we wzorze wynika, że im mniejszy jest udział kapitału własnego w finansowaniu
aktywów, tym rentowność kapitału własnego powinna być wyższa. Ale w takim przypadku będzie
wzrastać udział kapitałów obcych, co przełoży się na wzrost kosztów finansowych i w konsekwencji
spowoduje spadek zysku i rentowności (w pierwszym członie powyższego wzoru). Zwiększanie udziału
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kapitału obcego może więc być opłacalne tylko do momentu, gdy koszty tego kapitału, wraz z
ewentualnymi kosztami wzrostu ryzyka finansowego (np. wyższe odsetki, trudności z uzyskaniem
kredytu, ograniczenie możliwości zakupu), nie przewyższą rentowności aktywów. Angażowanie
kapitałów obcych powinno więc być przedmiotem kalkulacji ze względu na jego znaczenie dla
rentowności kapitału własnego.

2.4. Dźwignia finansowa
Korzystanie z kapitałów obcych wiąże się z zagadnieniem dźwigni finansowej. Jej działanie
ilustruje poniższy przykład liczbowy.
Wyszczególnienie
Kapitał własny
Kapitał obcy (kredyt)
Zysk przed spłatą odsetek i podatkiem (EBIT)
EBIT/Aktywa (=EBIT/Pasywa)
Oprocentowanie kredytu %
Odsetki
Zysk brutto
Podatek dochodowy 20%
Zysk netto
Zysk netto / kapitał własny
Dźwignia finansowa
(przyrost rentowności kapitału własnego)

Sposób finansowania
Tylko kapitał własny
Z udziałem kredytu
1 000,0
600,0
600,0
0,0
400,0
400,0
150,0
150,0
150,0
15,0%
15,0%
15,0%
0,0%
14,0%
16,0%
0,0
56,0
64,0
150,0
94,0
86,0
30,0
18,8
17,2
120,0
75,2
68,8
12,0%
12,5%
11,5%
0,0%

0,5%

-0,5%

Przedstawiony przykład pokazuje, że angażowanie kapitałów obcych umożliwia uzyskanie efektu
dźwigni finansowej, oznaczającego zwiększenie rentowności kapitału własnego. Jest tak jednak tylko
wtedy, gdy oprocentowanie kapitału obcego (odsetki od kredytów) jest niższe, niż rentowność
operacyjna aktywów. W takim przypadku zysk wypracowany przez kapitał obcy jest większy od jego
kosztu. Po opłaceniu kosztu tego kapitału (odsetek), zmniejszającego równocześnie wymiar podatku
dochodowego (efekt tarczy podatkowej), powstanie nadwyżka, którą przejmie kapitał własny. W
sytuacji odwrotnej zysk wypracowany przez kapitał obcy nie wystarczy na pokrycie jego kosztu, a
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brakująca część tego kosztu zostanie pokryta z zysku wypracowanego przez kapitał własny, obniżając
tym samym jego rentowność.26
Dla przedsiębiorstw korzystających z kapitału obcego badanie efektu dźwigni finansowej można
przeprowadzić za pomocą następującego wzoru:

Wskaźnik dźwigni
finansowej

=

Wynik finansowy
netto
Kapitał własny śr

–

Wynik finansowy netto
+ odsetki*(1-stopa podatku dochodowego)
Kapitał całkowity (własny + obcy) śr

Pierwszy człon wzoru określa rzeczywistą rentowność kapitału własnego w sytuacji korzystania
z kapitału obcego. Drugi człon wyraża rentowność kapitału własnego w sytuacji teoretycznej – gdyby na
całość działalności (przy utrzymaniu jej bez zmian) wykorzystywany byłby wyłącznie kapitał własny.
Wynik tego porównania wyraża skalę zmiany rentowności kapitału własnego pod wpływem korzystania
z kapitału obcego, czyli efekt dźwigni finansowej. Jeżeli jest on dodatni, korzystanie z kapitału obcego
jest efektywne. Efekt ujemny oznacza brak tej efektywności.
Dźwignię finansową charakteryzuje również jej stopień. Określa on o ile zmieni się rentowność
kapitału własnego, jeżeli wynik na działalności operacyjnej (EBIT) zmieni się o 1%. Można go ustalić
dwoma sposobami:
- na podstawie danych z dwóch kolejnych okresów (ujęcie dynamiczne):
Stopień dźwigni
finansowej DFL

% zmiany wyniku finansowego netto

=

% zmiany EBIT

lub
Stopień dźwigni
finansowej DFL

=

% zmiany ROE
% zmiany EBIT

- na podstawie danych z jednego okresu (ujęcie statyczne):
Stopień dźwigni
finansowej DFL

=

EBIT

EBIT – odsetki od kapitału obcego
Stopień dźwigni finansowej wskazuje na efektywność zwiększania zakresu wykorzystania
kapitałów obcych. Ale im większy jest stopień dźwigni finansowej, tym większe jest ryzyko finansowe

26

Negatywny efekt dźwigni finansowej określa się niekiedy mianem “maczugi finansowej”.
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(zadłużenia), gdyż oznacza to wyższy koszt kapitału obcego (odsetek) i silniejszą reakcję na zmianę
wyniku na działalności operacyjnej.27 Korzystanie z kapitałów obcych musi więc być rozważne, gdyż
stwarza dodatkowe szanse na wzrost rentowności kapitału własnego, ale niesie również zagrożenia dla
tej rentowności i przetrwania przedsiębiorstwa.

2.5. Analiza piramidalna - piramida Du Ponta
Syntezą analizy wskaźnikowej rentowności jest system integracji wskaźników finansowych w
postaci piramidy, na której szczycie jest wskaźnik syntetyczny, a na kolejnych poziomach wskaźniki
cząstkowe mające wpływ na zmianę poziomu wskaźnika syntetycznego. Zastosowanie układu
piramidalnego wskaźników ekonomicznych stwarza w toku analizy wiele udogodnień, a w
szczególności:28


wyjaśnia kierunki i możliwości dochodzenia do celu określonego w układzie przez
odpowiedni wskaźnik syntetyczny;



wskazuje miejsce poszczególnych wskaźników w układzie, a więc pośrednio także w
rzeczywistości gospodarczej;



kwantyfikuje wzajemne więzi wskaźników cząstkowych oraz zależności tych wskaźników i
wskaźnika syntetycznego.

Jednym z najstarszych i jednocześnie najbardziej rozpowszechnionych układów powiązań między
wskaźnikami jest model Du Ponta opracowany w przedsiębiorstwie chemicznym o tej samej nazwie
około dziewięćdziesięciu lat temu. Schemat tego modelu prezentuje rysunek.

27

Stopień dźwigni finansowej (DFL), w iloczynie ze stopniem dźwigni operacyjnej (DOL) wyznacza stopień dźwigni
połączonej (DTL). Wyraża on wielkość stopień wyniku finansowego netto przy zmianie wielkości sprzedaży o 1%.
% zmiany EBIT
% zmiany wyniku finansowego netto
DTL =
DOL * DFL =
*
% zmiany sprzedaży
% zmiany EBIT
28

Zob. L. Bednarski: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999, s.120
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Model analizy wskaźnikowej Du Ponta
Zysk netto
:

Rentowność
sprzedaży

Przychody ze
sprzedaży

x
:

Rentowność
aktywów

Rotacja aktywów

Aktywa
ogółem
x

Rentowność
kapitału
własnego

Aktywa ogółem
:

Mnożnik
kapitału wł.

Kapitał własny

Ze schematu tego wynika, że poprawa wskaźnika rentowności kapitału własnego zależy od
poprawy rentowności majątku i wzrostu udziału kapitałów obcych w finansowaniu działalności
przedsiębiorstwa. Dalsza uszczegółowienie wyniku finansowego, przychodów ze sprzedaży, aktywów i
kapitału własnego pokazuje sposób powiązania poszczególnych wielkości ekonomicznych w ich
oddziaływaniu na rentowność kapitału własnego. Można zastosować różne formuły liczenia zysku netto,
przychodów ze sprzedaży, wybranych pozycji aktywów.29

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego

pozwala dodatkowo śledzić siłę wpływu poszczególnych wielkości na poziom rentowności kapitału
własnego, co jest szczególnie użyteczne w planowaniu finansowym.

3. Wskaźniki aktywności (sprawności zarządzania)
Wskaźniki aktywności mają mniejsze (drugoplanowe) znaczenie dla oceny sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa jako całości, ale są użyteczne do pogłębionej analizy wybranych dziedzin
funkcjonowania przedsiębiorstwa i oceny jakości zarządzania. Są one mniej powtarzalne, niż inne grupy
wskaźników, a w większym zakresie dobierane do cech konkretnego przedsiębiorstwa.
Analiza aktywności koncentruje się na badaniu efektywności wykorzystania majątku
przedsiębiorstwa. Istotne znaczenie ma nie tyle wartość nominalna wskaźników tej grupy, ile śledzenie
ich zmian w czasie oraz porównywanie z analogicznymi wskaźnikami przedsiębiorstw działających w tej

29

Rozbudowane modele analizy piramidalnej można znaleźć w pracach L. Bednarskiego. Zob. np. L. Bednarski: Analiza
finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999, załączniki.
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samej branży. W tej sferze oceny działalności przedsiębiorstwa można korzystać z wielu wskaźników,
które nie mają spójnej koncepcji. T. Jachna i M. Sierpińska grupują je w trzech zbiorach:30
1. Wskaźniki oparte na kosztach
Wskaźnik
operacyjności

=

Koszt własny sprzedaży
Sprzedaż

Wskaźnik informuje jaką część przychodów ze sprzedaży zajmują koszty, a więc obrazuje
efektywność sprzedaży.

Wskaźnik kontroli
kosztów

Wybrany rodzaj kosztów

=

Sprzedaż

Określa on jaką część przychodów ze sprzedaży zajmuje wybrany składnik kosztów. Ten
wskaźnik pozwala obserwować te koszty, które z ważnych względów zasługują na szczególną uwagę.

Wskaźnik poziomu
kosztów finansowych

Koszty finansowe

=

Średni poziom zobowiązań

Pokazuje on przeciętny koszt korzystania z kapitału obcego i umożliwia śledzenie sprawności
pozyskiwania kapitału obcego w zestawieniu z zyskownością zaangażowanych kapitałów.
2. Wskaźniki rotacji majątku
Wskaźnik rotacji
aktywów

=

Sprzedaż
Średni stan aktywów

Wskaźnik ten informuje, ile sprzedaży generuje każda jednostka pieniądza zaangażowanego w
aktywach. Jego wielkość w dużym stopniu zależy od specyfiki branży – jej kapitałochłonności lub
pracochłonności, ale wzrost wskaźnika zawsze oznacza lepsze wykorzystanie majątku.
Podobne wskaźniki można budować dla poszczególnych składników aktywów:

30

T. Jachna, M. Sierpińska – Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWE Warszawa 2005
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Wskaźnik rotacji
środków trwałych

Sprzedaż

=

Średni stan środków trwałych netto

Podobnie jak w przypadku poprzedniego wskaźnika, wyższy poziom tego wskaźnika będzie
świadczył o lepszym wykorzystaniu zawartego w tej części majątku kapitału. Na wielkość tego
wskaźnika wpływa stopień nowoczesności środków trwałych. Wraz ze wzrostem stopnia umorzenia
tego majątku wartość wskaźnika będzie rosła, gdyż coraz mniejszej wartości kapitału będzie odpowiadał
ten majątek. Będzie to wskazywało na coraz lepsze wykorzystanie zawartego w środkach trwałych
kapitału, przy równoczesnym sygnalizowaniu narastania potrzeb odtworzeniowych.

Wskaźnik rotacji
aktywów obrotowych

=

Sprzedaż
Średni stan aktywów obrotowych

Wskaźnik ten pokazuje ile razy w ciągu roku następuje “odtworzenie” aktywów obrotowych
poprzez sprzedaż. Im jest on wyższy, tym krócej kapitał jest zamrażany w majątku obrotowym i niższe
koszty kapitału.
3. Wskaźniki gospodarowania zasobami
Wydajność pracy na
1 zatrudnionego

=

Sprzedaż
Przeciętna liczba zatrudnionych

Jest to obraz wielkości sprzedaży przypadającej na jednego pracownika, a więc efektywności
wykorzystania pracowników. Wskaźnik ten może być liczony także w odniesieniu do wybranej grupy
pracowników, np. tylko bezpośrednio produkcyjnych.

Produktywność
środków trwałych

=

Sprzedaż
Średni stan środków trwałych brutto

Określa ona wartość sprzedaży przypadającą na 1 zł zaangażowaną w majątku trwałym brutto,
co pozwala na ocenę sprawności gospodarowania tym majątkiem w analizach porównawczych.
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Stopień sfinansowania przyrostu
środków trwałych amortyzacją

=

Amortyzacja
Przyrost środków trwałych

Wskaźnik pokazuje w jakim stopniu amortyzacja, która jest miarą księgowego zużycia środków
trwałych finansuje jego odtworzenie. Jest to wskaźnik istotny dla oceny zużycia i odtwarzania majątku
trwałego.
Stopień
sfinansowania
przyrostu
środków trwałych nadwyżką finansową

=

Zysk netto + amortyzacja
Przyrost środków trwałych

Jest to miara pokrycia przyrostu środków trwałych z własnych, wygospodarowanych na
działalności operacyjnej, środków pieniężnych.

Pytania sprawdzające
1. Z jakich źródeł informacji korzysta analiza wskaźnikowa?
2. Na czym polega problem łączenia w konstrukcji wskaźnika danych z bilansu rachunku zysków i strat?
3. Scharakteryzuj główne obszary problemowe analizy wskaźnikowej.
4. Czego dotyczy analiza wskaźnikowa rentowności?
5. Jaki wynik finansowy jest podstawą liczenia rentowności sprzedaży?
6. Uzasadnij wybór rodzaju wyniku finansowego do analizy rentowności aktywów.
7. Wyjaśnij czynniki wpływające na rentowność aktywów.
8. Wyjaśnij czynniki wpływające na rentowność kapitału własnego.
9. W jaki sposób można ustalić efekt dźwigni finansowej?
10. Co to jest stopień dźwigni finansowej?
11. Istota i znaczenie analizy piramidalnej.
12. Obszary zastosowań wskaźników aktywności (sprawności zarządzania).
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VIII. ANALIZA WSKAŹNIKOWA ASPEKTÓW FINANSOWYCH
PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Wskaźniki płynności finansowej
1.1. Uwagi metodologiczne
Wskaźniki płynności charakteryzują zdolność przedsiębiorstwa do terminowej spłaty
bieżących zobowiązań. Zdolność ta zależy od istnienia dostosowanej do potrzeb spłaty zobowiązań
realnej możliwości zamiany środków obrotowych na środki pieniężne.31 Wskaźniki płynności opierają się
więc na zestawieniu obok siebie zobowiązań krótkoterminowych oraz składników majątkowych, które
mogą stanowić źródło spłaty tych zobowiązań (mogą być względnie łatwo zamienione na pieniądze).
Jako zobowiązania krótkoterminowe rozumie się tę część kapitału obcego, która powinna być spłacona
w okresie do 1 roku (zobowiązania handlowe, kredyty krótkoterminowe, bieżące raty kredytów
długoterminowych)32. Jako ich źródło spłaty rozpatruje się składniki aktywów bieżących (aktywów
obrotowych), które, jak wiadomo, charakteryzuje różny stopień płynności. Najbardziej płynne są
inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne zgromadzone w kasie, na rachunkach bankowych, czeki i
weksle obce oraz inne łatwe do upłynnienia krótkoterminowe papiery wartościowe). Do aktywów o
drugim stopniu płynności zalicza się należności, których zamiana na gotówkę zależy od ustalonego
terminu zapłaty i wypłacalności kontrahenta albo np. od warunków ich odsprzedaży firmie
faktoringowej. Najmniej płynną część majątku obrotowego stanowią zapasy. Ich zamiana na gotówkę
następuje po zrealizowaniu całego cyklu operacyjnego i odbywa się najczęściej w dwóch etapach:
powstanie należności (sprzedaż z odroczonym terminem płatności) i wyegzekwowanie ich spłaty. Ważne
jest przy tym, aby uwzględnić dwie kwestie:
 realność uwzględnianych w rachunku składników aktywów i pasywów. Chodzi o możliwe
rozbieżności między ich wartością księgową i wartością rynkową. Wprawdzie w rachunkowości
obowiązuje zasada ostrożnej wyceny, ale rzetelność analizy wymaga zainteresowania np. wyceną
zapasów (zapasy niechodliwe, tendencyjne wyceny zapasów produkcyjnych), realną ściągalnością

31

Płynność można również zinterpretować jako łatwość wymiany składników majątkowych na środki pieniężne.
Do zobowiązań bieżących bywają zaliczane również utworzone rezerwy krótkoterminowe, gdyż mogą one oznaczać
prawdopodobne lub już pewne zobowiązania (np. rezerwy na podatek dochodowy czy na zobowiązania warunkowe), które
trzeba będzie zapłacić w następnym okresie. Uzyskanie jednoznaczności w tym zakresie każdorazowo wymaga analizy
szczegółowej struktury utworzonych rezerw.
32
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należności, bezpieczeństwem posiadanych krótkoterminowych papierów wartościowych i lokat
pieniężnych,33 poziomem wymagalnych zobowiązań (kompletność wykazanych w bilansie
zobowiązań np. w związku z istnieniem zobowiązań pozabilansowych i terminami naliczania odsetek
od zobowiązań). Realistyczna ocena płynności firmy może więc wymagać korekty bieżących
aktywów i pasywów do poziomu rzeczywistej ich wartości.
 reprezentatywność uwzględnianych w rachunku składników aktywów i pasywów dla sytuacji
przedsiębiorstwa. Zarówno składniki majątku obrotowego, jak i bieżące zobowiązania ulegają
zmienności w czasie pod wpływem konkretnych, nawet pojedynczych, zdarzeń gospodarczych.
Zdarzenia te powodują, że wykazane w konkretnym dniu bilansowym stany poszczególnych pozycji
bieżących aktywów i pasywów dzień wcześniej lub dzień później mogą się znacznie różnić34. Problem
ten jest zwykle tym większy, im mniejsze jest przedsiębiorstwo, gdyż właśnie w małych
przedsiębiorstwach nawet pojedyncze operacje (dostawa, zapłata, sprzedaż) mogą wywoływać duże
zmiany pozycji bilansowych. Świadomość takich zależności powinna skłaniać analityka do
szczególnej ostrożności w interpretacji wskaźników płynności w mniejszych przedsiębiorstwach. W
poszukiwaniu wielkości „typowych” dla konkretnego przedsiębiorstwa można wykorzystać wielkości
średnie, które można obliczać na podstawie danych np. na początek i koniec okresu (roku, kwartału,
miesiąca). W takim przypadku musi jednak zmienić się również interpretacja uzyskanych wyników
analizy - pokazują one bowiem obraz “uśredniony” dla okresu, z którego liczono wielkości średnie a
nie stan w konkretnym dniu (który może być bardziej interesujący np. dla kontrahenta czy banku
stojącego przed konkretną decyzją finansową).

33

Spełnieniem tego postulatu jest spotykane liczenie wskaźników płynności dla trzech grup środków obrotowych:
 Io - środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych,
 IIo - jak wyżej oraz należności normalne, zapasy towarów, produktów gotowych i półfabrykaty o łatwym zbycie,
 IIIo - jak wyżej oraz pozostałe zapasy (materiałów, produkcji nie zakończonej, towarów i produktów trudno zbywalne,
zaliczki na poczet przyszłych dostaw, należności przeterminowane i dochodzone na drodze sądowej). (por. M. Sierpińska,
T. Jachna - Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. WN PWN Warszawa 2004, s. 151)
34
Otwiera to możliwości celowego kształtowania w przedsiębiorstwie zdarzeń gospodarczych, tak aby w dniu, na który
sporządza się sprawozdania finansowe uzyskać pożądane wskaźniki ekonomiczne (także wskaźniki płynności). Np. można
przesunąć o jeden dzień moment zakupu, sprzedaży, zapłaty (także tylko przez odpowiedni dobór momentu wystawienia
dokumentów źródłowych), co spowoduje zmianę poziomu i struktury pozycji bilansowych.
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1.2. Wskaźniki bilansowe
Informacje niezbędne do liczenia wskaźników płynności finansowej znajdują się w bilansie i
rachunku przepływów pieniężnych. Relacja między zobowiązaniami bieżącymi i wielkościami
finansowymi, charakteryzującymi możliwości ich spłaty, jest wyrażana liczbowo na kilka sposobów. W
powszechnym użyciu jest wskaźnik płynności bieżącej (CR -ang. current ratio):

Wskaźnik bieżącej
płynności (CR)

Aktywa obrotowe
=

Zobowiązania krótkoterminowe

Ten wskaźnik35 charakteryzuje z jednej strony zdolność przedsiębiorstwa do wywiązywania się z
bieżących zobowiązań a z drugiej - stopień bezpieczeństwa jego wierzycieli (szanse na zwrot należnych
im pieniędzy). Najczęściej przyjmuje się, że pożądany poziom tego wskaźnika powinien mieścić się w
przedziale 1,2 - 2,0. Niższy jego poziom sygnalizuje zagrożenie obsługi bieżących płatności a wyższy może oznaczać nieefektywne wykorzystanie posiadanych aktywów oraz nadmierne zamrożenie w
majątku obrotowym kapitału stałego, który zwykle jest droższy, niż zobowiązania krótkoterminowe.
Nie są to jednak granice ostre. Spadek wskaźnika poniżej 1,2 oznacza narastanie ryzyka utraty płynności
finansowej (od niedotrzymywanie terminu zapłaty do braku możliwości zapłaty w ogóle), ale poziom,
przy którym byt przedsiębiorstwa zostanie zagrożony nie jest zdefiniowany. Na ten poziom ma bowiem
wpływ sytuacja wierzycieli – opóźnienia płatności inaczej będzie tolerować drobny dostawca, który nie
ma innych możliwości zbytu, niż dostawca o pozycji monopolistycznej. Dlatego dla jednych
przedsiębiorstw zagrożenie upadłością pojawi się już przy wskaźniku 1,0, a inne będą funkcjonowały
przy jego poziomie znacznie niższym. Podobnie – nie każde przekroczenie poziomu 2,0 oznacza takie
same zastrzeżenia do polityki finansowej, gdyż np. potrzeba wysokiego poziomu kapitału stałego może
wynikać z dużego ryzyka prowadzonej działalności.
Należy zauważyć, że wskaźnik bieżącej płynności jest tylko innym wyrazem kapitału
obrotowego. Jeżeli wskaźnik ten przyjmie wartość 1,2, to odpowiada to następującym relacjom
bilansowym:

35

Spotyka się inne sposoby liczenia tego wskaźnika, np. z eliminowaniem rozliczeń międzyokresowych z licznika
(czynnych) i z mianownika (biernych). Niekiedy z mianownika wyłączane są również kredyty obrotowe.
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KAPITAŁ WŁASNY
AKTYWA TRWAŁE

AKTYWA OBROTOWE

20

ZOBOWIĄZANIA
DŁUGOTERMINOWE
ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE =100

= 120

W tym przykładzie liczbowym wskaźnik bieżącej płynności (CR) wynosi 120 : 100 = 1,2, co jest
tożsame z udziałem kapitału obrotowego (20) w finansowaniu aktywów obrotowych (120) na poziomie
0.167.
Dla wskaźnika bieżącej płynności = 2,0 tego samego typu ilustracja liczbowa może wyglądać
następująco:
KAPITAŁ WŁASNY
AKTYWA TRWAŁE

AKTYWA OBROTOWE
= 200

100

ZOBOWIĄZANIA
DŁUGOTERMINOWE
ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE =100

Wskaźnik bieżącej płynności (CR) wynosi 200 : 100 = 2,0, co jest tożsame z udziałem kapitału
obrotowego (100) w finansowaniu aktywów obrotowych (200) na poziomie 0.5.
Z tych przykładów wynika, że wskaźnik bieżącej płynności jest zasadniczo powtórzeniem
informacji zawartej w wartości kapitału obrotowego i jego udziale w finansowaniu majątku obrotowego.
Wskazuje on jedynie dodatkowo na postulowane względne granice tego kapitału – od 0,167 do 0,5
wartości aktywów obrotowych, co jest odpowiednikiem 1,2 – 2,0 wartości wskaźnika bieżącej
płynności.
Obok wskaźnika bieżącej płynności w powszechnym użyciu jest również wskaźnik szybkiej
płynności (QR – ang. quick ratio), charakteryzujący zdolność przedsiębiorstwa do szybkiej spłaty
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bieżących zobowiązań. Ze względu na to, że zapasy36 i rozliczenia międzyokresowe (RMC) mają
stosunkowo długi okres zamiany na gotówkę i przez to ograniczoną przydatność do szybkiej spłaty
zobowiązań bieżących w formule tego wskaźnika odejmuje się je od aktywów obrotowych.
Wskaźnik szybkiej
płynności (QR)

Aktywa obrotowe – Zapasy - RMC
=

Zobowiązania krótkoterminowe

Zwykle jako dolną granicę tego wskaźnika przyjmuje się 1,0 lub przedział 0,9-1,0. Schodzenie
poniżej tego poziomu oznacza rosnące ryzyko utraty płynności finansowej, ale podobnie jak przy
poprzednim wskaźniku, nie ma wspólnego dla wszystkich przedsiębiorstw punktu realnego zagrożenie
utratą zdolności do dalszego funkcjonowania. Dodatkowo należy uwzględnić poziom wskaźnika
płynności bieżącej. Jeżeli ryzyko utraty płynności wynika tylko z poziomu wskaźnika szybkiej płynności
(wskaźnik płynności bieżącej jest zadawalający), to ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstwa jest
zdeterminowane płynnością zapasów – wysoka płynność zapasów będzie to ryzyko zmniejszać.
W częstym użyciu w praktyce gospodarczej jest szczegółowa relacja należności do zobowiązań:
Wskaźnik pokrycia
zobowiązań należnościami

Należności ogółem
Zobowiązania handlowe

Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu warunki płatności przedsiębiorstwa przy zakupach i
przy sprzedaży są symetryczne. Zwykle za sytuację normalną uznaje się utrzymywanie tego wskaźnika
na poziomie zbliżonym do 1,0, ale szczególne warunki rynkowe i branżowe mogą uzasadniać większe
odchylenia od tego poziomu.
Najbardziej rygorystyczne warunki płynności zawiera następny wskaźnik - płynności
natychmiastowej:37
Wskaźnik płynności
natychmiastowej

Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne)
=

Zobowiązania krótkoterminowe

36

Wyłączenie wszystkich zapasów jest zabiegiem dość ostrym. Nie zawsze zapasy są mało płynne. Przy sprzedaży
gotówkowej mogą one być bardziej płynne niż należności. Dlatego niekiedy do QR zmodyfikowanego przyjmuje się część
zapasów, np. 50% zapasów półproduktów i produktów w toku oraz 25% produktów gotowych i towarów. Por. R. Machała
- Praktyczne zarządzanie finansami firmy. WN PWN Warszawa 2001. s. 405
37
Odmianą tego wskaźnika jest wskaźnik płynności gotówkowej, w którym w liczniku występują tylko środki pieniężne
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Wskaźnik ten informuje jaka część zobowiązań bieżących może być uregulowana bez zwłoki,
gdyby stały się one w danym momencie wymagalne. Doświadczenia gospodarki rynkowej wskazują, że
inwestycje krótkoterminowe (głównie środki pieniężne) powinny stanowić 10-20% zobowiązań
bieżących. Jest to poziom uznawany za wystarczający do amortyzowania zmienności w czasie poziomu
wymaganych spłat zobowiązań bieżących i eliminowania przez to zagrożenia utraty wiarygodności
płatniczej u wierzycieli. Niższy poziom tych środków zwiększa ryzyko braku możliwości terminowej
zapłaty konkretnych zobowiązań, a utrzymywanie poziomu wyższego oznacza dodatkowe koszty
zamrożonego w nich kapitału.38
W interpretacji wskaźnika płynności natychmiastowej należy jednak wykazywać szczególną
ostrożność. Bilansowa pozycja inwestycji krótkoterminowych kształtuje się pod wpływem wielu
operacji rozliczeniowych (wpłaty, wypłaty), może więc wykazywać dużą zmienność w czasie. Oznacza,
że również zbudowany na niej wskaźnik płynności może nie charakteryzować poprawnie sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa. Ponadto niski stan środków pieniężnych na koncie nie jest równoznaczny z
zakłóceniami w spłacie zobowiązań, gdyż płynność spłat mogą zapewnić np. regularnie spływające
należności
Wysoki poziom wskaźników płynności może wskazywać, że firma źle wykorzystuje swoje
bieżące aktywa (wysoki poziom tych aktywów) lub nie korzysta z możliwości, jakie stwarza dostęp do
krótkoterminowego kapitału obcego (zwykle o niskim koszcie pozyskania). Dodatkowo należy
uwzględniać możliwy wpływ na te wskaźniki zróżnicowania warunków zakupu i sprzedaży, stąd sens
porównań do branży oraz do okresów poprzednich.
Ważne, by widzieć też rodzaj działalności i praktykowany sposób rozliczeń (np. gotówkowe w
handlu detalicznym - brak należności - lub w skupie - brak zobowiązań). Albo brak zapasów w usługach
(często też brak należności). Poziom wskaźników płynności jest więc zróżnicowany branżowo, stąd sens
porównań do branży oraz do okresów poprzednich.
Przy wykorzystaniu powyższych wskaźników w ocenie zdolności płatniczej przedsiębiorstwa
należy dokonać analizy ściągalności należności oraz jakości posiadanych zapasów pod kątem ich
zbywalności Należy również pamiętać, że wskaźniki te pokazują stan na konkretny moment, który może
być zupełnie przypadkowy. Nie wolno też traktować wielkości normatywnych jako powszechnie

38

Koszty te mogą być częściowo kompensowane przez przychody z inwestycji krótkoterminowych, ale szanse na pełne ich
pokrycie zwykle są niewielkie. Środki pieniężne na firmowych rachunkach bankowych a’vista są nieoprocentowane lub
bardzo nisko oprocentowane a krótkoterminowe instrumenty finansowe (łącznie z lokatami terminowymi) nie osiągają
rentowności porównywalnej z kosztem pokrywającego je źródła finansowania, np. kredytów bankowych.
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obowiązujących dla wszystkich przedsiębiorstw Np. w przedsiębiorstwach handlowych, które mają
dłuższe terminy spłaty zobowiązań niż ściągania należności dopuszcza się niższe poziomy tych
wskaźników.
Należy pamiętać o podatności wskaźników płynności na manipulacje księgowych, np. poprzez
przesuwanie terminów zakupu zapasów lub fakturowania sprzedaży.

1.3. Wskaźniki przepływów pieniężnych
Powyższe wskaźniki płynności są oparte na danych bilansowych (podejście zasobowe,
statyczne). Ale do kwestii płynności finansowej można podejść także od strony rachunku przepływów
pieniężnych (podejście strumieniowe, dynamiczne). Zmiana gotówki z działalności operacyjnej wyraża
związane z nią realne wpływy i wydatki. Można analizować same przepływy, w tym zwłaszcza ich
strukturę: zysk netto (lub amortyzacja) / przepływy z działalności operacyjnej (wskazuje główne źródła
nadwyżki finansowej), oraz wykorzystać 2 grupy wskaźników:
a. wskaźniki wydajności gotówkowej, które są relacją gotówki netto z działalności
operacyjnej do:
 obrotu – mierzącą wydajność gotówkową obrotu.
 zysku (netto, z działalności gospodarczej) – oceniającą wydajność gotówkową zysku
 aktywów – mierzącą wydajność gotówkową majątku
 majątku obrotowego – mierzącą wydajność gotówkową majątku obrotowego
Są to wskaźniki charakteryzujące zdolność przedsiębiorstwa do generowania gotówki, rozpatrywaną w
relacji do wielkości tę zdolność wyznaczających. Szczególnie zasadne jest ich rozpatrywanie na tle
okresów poprzednich lub wyników branżowych.
b. wskaźniki wystarczalności gotówkowej, które są relacją gotówki netto z działalności
operacyjnej do:
 zobowiązań ogółem – oceniającą wystarczalność gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań;
odwrotność tego wskaźnika informuje o długości okresu (ile lat), w którym istniejące
zobowiązania mogą być spłacone z bieżących wpływów operacyjnych.
 zobowiązań długoterminowych – oceniającą wystarczalność gotówki operacyjnej na spłatę
zobowiązań długoterminowych,
 rat zobowiązań długoterminowych + zakupy majątku trwałego + wypłaty dywidend –
charakteryzującą ogólną wystarczalność gotówki operacyjnej
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 środków trwałych + inwestycje + pozostałe aktywa trwałe + kapitał obrotowy –
charakteryzującą skalę reinwestowania gotówki operacyjnej
 zakupów majątku trwałego – mierzącą wystarczalność gotówki operacyjnej na zakupy majątku
trwałego.
Są to wskaźniki oceniające, w jakim stopniu generowana gotówka zaspokaja w różny sposób wyrażane
potrzeby finansowe przedsiębiorstwa.

1.4. Rotacja składników kapitału obrotowego
W ocenie płynności finansowej na podstawie danych bilansowych (podejście zasobowe) w
formułach liczenia poszczególnych wskaźników występują wyłącznie składniki tworzące kapitał
obrotowy przedsiębiorstwa (aktywa obrotowe i zobowiązania bieżące). Z tego względu pogłębiona
analiza płynności finansowej obejmuje również badanie rotacji (częstotliwości obrotu) składników
aktywów obrotowych (zapasów, należności) i zobowiązań handlowych. W tym zakresie nie ma wartości
normatywnych, a stan pożądany jest kompromisem między potrzebami zapewnienia ciągłości
działalności operacyjnej i kosztem zamrożenia kapitału obrotowego. Przedmiotem szczególnej uwagi
powinno być obserwowanie tego zjawiska na tle okresów poprzednich oraz porównania branżowe.
Do liczenia wskaźników rotacji składników kapitału obrotowego stosowana jest ogólna formuła
ilorazu ich średniego poziomu w badanym okresie (np. roku) i powiązanego z nimi przeciętnego
dziennego strumienia skutków ich wykorzystania. Wskaźnik rotacji zapasów oblicza się więc w sposób
następujący:
Cykl rotacji
zapasów (dni)

=

Średni stan
zapasów

Sprzedaż

:

Średni stan zapasów * 365
=

365

Sprzedaż

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach39 pokazuje, co ile dni przeciętnie przedsiębiorstwo odnawia
zapasy w celu zrealizowania określonej wielkości sprzedaży. Im niższy wskaźnik, tym sytuacja jest
korzystniejsza, gdyż niższe są koszty zamrożenia kapitału w materiałach, wyrobach i towarach.
Zmniejszenie tego wskaźnika świadczy o poprawie efektywności gospodarowania pod warunkiem, że
nie powoduje zakłóceń w prawidłowym przebiegu procesów produkcji i sprzedaży.

39

Przy wszystkich wskaźnikach rotacji w dniach przez podzielenie przez nie ilości dni w roku (365) uzyskamy wskaźnik
rotacji „w razach”, który informuje o przeciętnej liczbie odnowienia w ciągu roku zapasów, należności czy zobowiązań.
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Przedstawiona metoda liczenia wskaźnika rotacji zapasów jest w powszechnym użyciu, ale jest
metodologicznym uproszczeniem. Uwzględnione w niej poszczególne składniki zapasów są bowiem
wyrażone w różnych cenach (zakupu, wytworzenia) a ich suma jest dzielona przez dzienną sprzedaż w
cenach realizacji. Wynik tego rachunku może więc być użyteczny do ogólnej oceny gospodarki
zapasami, a zwłaszcza do analizy jej zmian w kolejnych okresach, ale wynikająca z niego liczba dni jest
wielkością tylko orientacyjną. Jeżeli więc chcemy przeprowadzić analizę bardziej wnikliwą i dokładną,
wskazane jest liczenie wskaźników rotacji oddzielnie dla poszczególnych rodzajów zapasów i przy
zachowaniu zasady wyrażania ich wartości i związanego z nimi strumienia działalności w tych
samych cenach. W takim przypadku wskaźniki rotacji będą liczone następująco:
Średni stan zapasów materiałów * 365

Cykl rotacji zapasów
materiałów (dni)

=

Koszty zużycia materiałów

Licznik i mianownik w tym wzorze są wyrażone w tych samych cenach (zakupu), co pozwala
realistycznie ocenić, na ile dni działalności (zużycia) wystarcza średnio zapasów materiałów. Pozwala to
oceniać rotację zapasów materiałów na tle warunków zaopatrzenia i produkcji. Jej wysoki poziom może
być wynikiem nieracjonalnego gospodarowania materiałami, spadku produkcji (na rzecz której
zgromadzono zapasy) lub też wysokimi kosztami dostaw np. z odległych źródeł. Ale zbyt niski poziom
zagraża ciągłości prowadzonej działalności i może wynikać także np. z braku płynności finansowej
(braku pieniędzy na zakup).
Cykl rotacji zapasów produkcji
niezakończonej (dni)

=

Średni stan zapasów produkcji
niezakończonej * 365
Techniczny koszt wytworzenia

Zapasy produkcji niezakończonej są wyceniane w technicznym koszcie wytworzenia i ich
zestawienie z dziennym poziomem tego kosztu informuje, ile dni trwa przeciętnie cykl produkcyjny.
Pozwala to na ocenę sprawności organizacyjnej komórek produkcyjnych.
Cykl rotacji zapasów
produktów gotowych (dni)

Cykl rotacji zapasów
towarów (dni)

Średni stan zapasów produktów gotowych * 365
=
Techniczny koszt wytworzenia

Średni stan zapasów towarów * 365
=

Wartość towarów w cenie nabycia
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Wskaźniki te pokazują na ile dni sprzedaży wystarcza zapasów wyrobów gotowych (wyceniane
w technicznym koszcie wytworzenia) lub towarów (wyceniane w cenie zakupu). Wysokie wskaźniki
świadczą o trudnościach ze sprzedażą wyrobów lub towarów, a zbyt niskie grożą problemami z
zapewnieniem ciągłości sprzedaży i ewentualną utratą odbiorców.
Średni stan należności * 365

Cykl rotacji
należności (dni)

=

Sprzedaż (brutto) z odroczoną zapłatą

W mianowniku wskaźnika powinna być tylko ta część sprzedaży, która jest z odroczonym
terminem płatności (tylko ona tworzy należności). I powinna ona być w wartości brutto (z VAT), gdyż
w takiej wartości ustalone są należności w liczniku. Cykl rotacji należności informuje średnio po ilu
dniach od momentu sprzedaży opłacane są faktury przez odbiorców. Im jest on krótszy, tym
korzystniejsza jest sytuacja przedsiębiorstwa. Ale wydłużenie cyklu rotacji należności może być zarówno
elementem polityki aktywizacji sprzedaży w warunkach silnej konkurencji, jak i świadczyć o
trudnościach płatniczych odbiorców oraz nieskutecznej windykacji należności. Poprzez zestawienie tego
cyklu z ustalonym w fakturach terminem płatności można ocenić skalę nieterminowości spłat należności.
Cykl rotacji
zobowiązań (dni)

Średni stan zobowiązań handlowych * 365
=

Koszty działalności

Wskaźnik ten obrazuje średni czas regulowania przez przedsiębiorstwo jego zobowiązań
handlowych. Im jest on dłuższy, tym dłużej przedsiębiorstwo wykorzystuje w swojej działalności to
najtańsze źródło finansowania. Jednakże cykl regulowania zobowiązań dłuższy niż powszechnie przyjęty
i przekraczający terminy płatności zawarte w umowach z dostawcami może świadczyć o trudnościach
płatniczych firmy i zagrażać utratą wiarygodności płatniczej u kontrahentów. Przy pogłębionej analizie
w podanym celowe jest sprowadzanie mianownika do tego strumienia, który tworzy zobowiązania
wykazane w liczniku. Może to oznaczać np. pomniejszenie kosztów o amortyzację a także koszty
ponoszone w gotówce (nie tworzą zobowiązań).
Wskaźniki rotacji same w sobie są charakterystyką stanu istniejącego. Ich wykorzystanie do
oceny – pozytywnej lub negatywnej – jest możliwa tylko poprzez analizę porównawczą. Podstawą
porównań zawsze mogą być okresy poprzednie lub wielkości wzorcowe (np. plan, ustalony termin
płatności). Poprzez uszczegółowienie analizy (liczenie wskaźników rotacji dla części składowych
zapasów, należności, zobowiązań) podstawa oceny ulega poszerzeniu o warunki zaopatrzenia,
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produkcji, sprzedaży. Pozwala to szerzej wykorzystywać wskaźniki rotacji – nie tylko do analizy
płynności, ale także do oceny sprawności zarządzania.40

1.5. Cykl środków pieniężnych
Efektywność gospodarowania kapitałem obrotowym jest wypadkową polityki prowadzonej w
odniesieniu do poszczególnych jego składników. Zapasy i należności oznaczają zamrożenie kapitału,
który w części przewyższającej zobowiązania handlowe musi być sfinansowany z innych źródeł. Poprzez
analizę cykli rotacji składników kapitału obrotowego można więc śledzić cały cykl środków pieniężnych
(konwersji gotówkowej) – od momentu ich wydania na zakup materiałów (towarów) do otrzymania
zapłaty za sprzedane produkty (towary). Oblicza się go następująco:
Cykl środków
pieniężnych

=

Cykl
zapasów

Cykl

+ należności

Cykl

- zobowiązań

Zależności te można przedstawić graficznie:
.

Spłata należności

Sprzedaż

Zakup
Cykl zapasów
materiałów

Cykl zapasów
produkcji
niezakończonej

- wpływ

Cykl zapasów
produktów
gotowych

Cykl należności

Cykl zapasów towarów
Cykl operacyjny
Cykl zobowiązań

Cykl środków pieniężnych

Spłata zobowiązań
- wydatek

40

Z tego względu wskaźniki charakteryzujące rotację składników aktywów obrotowych i zobowiązań handlowych mogą
być zaliczane także do grupy wskaźników aktywności (sprawności zarządzania).
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Cykl środków pieniężnych można określić również jako tę część cyklu operacyjnego, która nie
jest finansowana przez dostawców (zobowiązania handlowe) i wymaga innego źródła finansowania.
Tym źródłem powinien być kapitał obrotowy. Wspomagającym źródłem może być również kredyt
obrotowy – o ile bank pozytywnie oceni zdolność kredytową przedsiębiorstwa.
Te zależności mogą wskazywać, że im krótszy jest cykl środków pieniężnych tym sytuacja firmy
korzystniejsza, gdyż pieniądze wydane na zakup materiałów lub towarów wracają do przedsiębiorstwa
szybciej i mogą być ponownie wykorzystane (potrzeba mniejszego kapitału obrotowego). Ale
pozytywny efekt skracania tego cyklu nie jest bezwarunkowy. Jest ono pożądane i pozytywne, jeżeli
następuje poprzez skracanie cykli rotacji zapasów i należności bez zwiększenia zagrożenia powstaniem
zakłóceń w ciągłości działalności lub zmniejszenia sprzedaży a wydłużenie cyklu zobowiązań jest
akceptowane przez dostawców. W innych przypadkach mogą powstać różnego rodzaju efekty
negatywne, jak np. przerwy w działalności, spadek obrotów, utrata wiarygodności płatniczej u
dostawców, wzrost ryzyka kredytowego, które mogą nawet zagrozić utratą płynności finansowej i
bankructwem przedsiębiorstwa. Warto mieć na uwadze, że najkrótsze cykle środków pieniężnych mają
przedsiębiorstwa bankrutujące – nie są w stanie płacić swoich zobowiązań i nie mają środków na
gromadzenie zapasów. O tych zależnościach należy pamiętać przy ocenie płynności finansowej
konkretnego przedsiębiorstwa.

2. Wskaźniki zadłużenia (wspomagania finansowego)
Wskaźniki płynności służą ocenie zdolności do obsługi tylko zobowiązań krótkoterminowych.
Wskaźniki zadłużenia (wspomagania finansowego)

koncentrują uwagę na strukturze kapitałowej

przedsiębiorstwa, a zwłaszcza na zadłużeniu ogółem i zobowiązaniach długoterminowych. Kapitał obcy
tworzy ryzyko finansowe, ale szansą jest związany z nim efekt dźwigni finansowej, podwyższający
rentowność kapitału własnego. Efekt ten jest jednak osiągany tylko do pewnych granic zadłużenia,
których przekroczenie może prowadzić do pogorszenia warunków kredytowania (żądania wyższych
odsetek, odmowy kredytowania) i do ponoszenia strat w wyniku ujemnego efektu dźwigni finansowej.
Zadłużenie przedsiębiorstwa można oceniać poprzez relację długu do zaangażowanego kapitału
oraz poprzez zestawienie ciężaru wynikających z tego zadłużenia bieżących obciążeń (raty kapitałowe,
odsetki) z możliwymi do wykorzystania na ten cel bieżącymi nadwyżkami finansowymi. Wskaźniki te
można więc podzielić na dwie grupy:
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 wskaźniki poziomu zadłużenia, które informują o strukturze (źródłach) kapitału i skali
zadłużenia oraz wynikającym stąd podziale ryzyka prowadzonej działalności.
 wskaźniki zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu, charakteryzujące możliwości
ponoszenia bieżących wydatków wynikających z korzystania z kapitału obcego

2.1. Wskaźniki poziomu zadłużenia
Wskaźniki pierwszej grupy są relacja długu do różnie wyrażonych zasobów przedsiębiorstwa.
Podstawowe znaczenie ma wskaźnik ogólnego zadłużenia.
Zobowiązania ogółem

Wskaźnik zadłużenia
ogólnego

=
Aktywa

Przyjmuje się orientacyjnie, że wskaźnik ten powinien mieścić się w przedziale 0,57-0,67, co oznacza
41

maksymalne zadłużenie do poziomu 2/3 wartości aktywów, ale dla mniejszych przedsiębiorstw te
granice zadłużenia są łagodzone.42 Takie informacje zawiera wskaźnik zadłużenia kapitału własnego.
Zobowiązania ogółem

Wskaźnik zadłużenia
kapitału własnego

=

Kapitał własny

Wskaźnik ten informuje o podziale ryzyka między kapitał obcy i kapitał własny, przez co określa
zdolność przedsiębiorstwa do dalszego zadłużania się. Dla małych przedsiębiorstw postulowana jego
wartość wynosi 3,0, a dla dużych – 1,0. Jeżeli wartości te odnieść do wskaźnika zadłużenia ogólnego, to
odpowiadają one udziałowi kapitału obcego w finansowaniu aktywów na poziomie od 0,5 dla dużych
przedsiębiorstw do 0,75 dla przedsiębiorstw małych, czyli ogólny przedział 0,5 – 0,75. Wymóg
mniejszego zadłużenia dla dużych przedsiębiorstw można uzasadnić zwykle większym w nich udziałem
aktywów trwałych, wymagających pokrycia kapitałem własnym.
W analizie zadłużenia uwzględnia się również strukturę kapitału stałego.
Wskaźnik zadłużenia
długoterminowego

Zobowiązania długoterminowe
=

Kapitał własny

41

Nie są to wymagania ściśle określone. Zob. J. Ickiewicz – Strategia finansowania przedsiębiorstwa. Poltext Warszawa
1993 s. 100. W okresie powojennym w Niemczech uznawano za konieczne proporcje 1:1, obecnie – bliżej 1:2. W innych
krajach UE wymaga się więcej kapitału własnego, ale w Japonii – mniej. Te oczekiwania są różnicowane przez łatwość
pozyskiwania kapitału. Prezentację poglądów na ten temat zob. S. Nahotko – Analiza i decyzje finansowe w
przedsiębiorstwie. TNOiK Bydgoszcz 1998, s. 41-46
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Kapitał stały jest angażowany na najdłuższy okres a przez to jest on obciążony największym
ryzykiem. Jest naturalne, że więcej tego ryzyka powinno obciążać właściciela niż wierzyciela, co wyraża
się w postulowaniu dla tego wskaźnika poziomu 0,5.
Na podstawie postulowanych dla powyższych wskaźników ich wartości można określić zalecaną
strukturę kapitału przedsiębiorstw dużych i małych.
Składnik kapitału

Przedsiębiorstwo duże

Przedsiębiorstwo małe

Kapitał własny

50%

25%

Kapitał obcy długoterminowy

25%

12,5%

Kapitał obcy krótkoterminowy

25%

62,5%

Przy takiej strukturze kapitału powyższe wskaźniki zadłużenia przyjmą postulowane wartości.
Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że są to wartości orientacyjne, wynikające z obserwacji praktyki
gospodarczej, ale niewystarczające do jednoznacznej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ważne
informacje wynikają także z wskaźników zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu.

2.2. Wskaźniki zdolności do obsługi długu
Wskaźniki drugiej grupy koncentrują się na relacji bieżących obciążeń z tytułu obsługi długu
(spłata rat kapitałowych i odsetek) do zdolności przedsiębiorstwa do generowania wyników i nadwyżek
finansowych. Na tej relacji zbudowane są wskaźniki pokrycia obsługi długu. 43
Wskaźnik pokrycia
obsługi długu

Zysk brutto + Odsetki
=

Raty kapitałowe + Odsetki

Jest to wskaźnik informujący o wystarczalności wyniku operacyjnego na spłatę obsługi długu.
Bank Światowy jako minimalny poziom tego wskaźnika przyjmuje 1,3, ale rekomenduje utrzymywanie
go na poziomie 2,5. Im wyższy są wartości wskaźnika, tym więcej jest pewności, ze obsługa długu nie
będzie problemem.

42

M. Sierpińska, T. Jachna - Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. WN PWN Warszawa 2004, s. 167
M. Sierpińska, T. Jachna - Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. WN PWN Warszawa 2004, s. 170173
43

104

W liczniku wskaźnika pokrycia obsługi długu mogą wystąpić także inne wielkości.
Wskaźnik pokrycia
obsługi długu

Wskaźnik pokrycia
obsługi długu

Zysk netto + Amortyzacja
=

Raty kapitałowe + Odsetki

Zysk netto + Odsetki + Amortyzacja
=

Wskaźnik pokrycia
obsługi długu

Raty kapitałowe + Odsetki

Zysk netto
=

Raty kapitałowe + Odsetki

Każdy z tych wskaźników w inny sposób odpowiada na to samo pytanie: czy generowane przez
przedsiębiorstwo wyniki i nadwyżki finansowe są wystarczające, aby sprostać potrzebom obsługi długu?
Oczekiwanie, aby pełna obsługa długu nie pozbawiała przedsiębiorstwa możliwości finansowania zadań
rozwojowych (np. zwiększania aktywów) prowadzi do wniosku, ze wskaźniki te powinny mieć wartości
powyżej 1. Im ta nadwyżka jest większa, tym mniejsze jest ryzyko finansowe przedsiębiorstwa. Nie
wyklucza to jednak przejściowego niespełnienia tego kryterium zwłaszcza przez wskaźnik ostatni.
Interesującą miarą uciążliwości obsługi długu jest następujący wskaźnik.
Wskaźnik pokrycia
odsetek zyskiem

Zysk brutto + Odsetki
=
Odsetki

Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu uzyskany w okresie wynik operacyjny jest obciążony
kosztami odsetek, co domyślnie jest także informacją o wielkości „reszty” tego wyniku, pozostającej do
dyspozycji wnoszących kapitał własny. Im dług jest większy, tym pozostaje mniej zysku i niższy jest
zwrot z kapitału własnego. Przy wzroście odsetek zysk brutto maleje. Minimum tego wskaźnika to 1,0
(odsetki pochłaniają cały zysk). Wielkość nadwyżki wskaźnika ponad 1,0 informuje, jak daleko jest do
punktu, w którym dalszy wzrost odsetek powodowałby powstanie straty brutto. Jest to więc miara skali
ryzyka spłaty odsetek (bezpieczeństwa spłaty odsetek). Ryzyko uznaje się jako wysokie, gdy wskaźnik
ten jest poniżej 2, ale niektórzy o poziomie bezpiecznym mówią dopiero od 4-5 (według UNIDO - 5).
Właściwa ocena tej relacji wymaga jej zestawienia ze strukturą kapitału.
Wskaźniki zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu mogą wskazywać na diametralnie różną
ocenę zadłużenia przedsiębiorstwa, niż wskaźniki poziomu zadłużenia. Duży dług nie musi być
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problemem, jeżeli zaciągnięty jest nisko oprocentowany i ma długi okres spłaty, a przedsiębiorstwo
osiąga dobre wyniki finansowe. A mały dług wymagalny w krótkim czasie może okazać się dużym
problemem dla przedsiębiorstwa o niskiej efektywności finansowej i gotówkowej.

3. Synteza analizy
Analiza wskaźnikowa prowadzi do uzyskania zbioru informacji, które mogą nie być spójne i
jednokierunkowe. W tym samym przedsiębiorstwie obok informacji pozytywnych mogą wystąpić oceny
negatywne. Powstaje więc problem wypracowania oceny syntetycznej. Jest to zadanie analityka, który w
tym zakresie nie ma uniwersalnego narzędzia. Wyjściem może być usystematyzowanie wskaźników i
logiczne ich odczytanie. Pomocna może być następująca procedura:
Wskaźniki Podgrupy

Grupy

Synteza

1
I
2
A
3
II
4
5
III
6
B
7
IV

synteza

8
9
V
10
C
11
VI
12
…..
N

D

n
Po zinterpretowaniu poszczególnych wskaźników powinno nastąpić stopniowe przechodzenie do
budowanych na ich podstawie uogólnień, tak aby na końcu dojść do syntetycznej oceny sytuacji
finansowej przedsiębiorstwa. Na ogół oceny te są wielowątkowe i mają formę komentarza
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uwzględniającego także istotne wnioski z ocen cząstkowych. Najczęściej ta ocena wykorzystuje również
wnioski wypływające z analizy poszczególnych składników sprawozdań finansowych.
Brak jednolitej metodologii syntetyzowania wyników analizy finansowej powoduje, że uzyskany
zbiór informacji o sytuacji przedsiębiorstwa każdy analityk może skomentować nieco inaczej i
wyciągnąć inne wnioski na przyszłość. Tym samym – również wybór przedsiębiorstwa jako obiektu
zainteresowania inwestorskiego nie może być jednoznacznie przesądzony. Dodatkowym czynnikiem
zróżnicowania tego wyboru może być poziom akceptowanego ryzyka – to co jedni uznają za zbyt
ryzykowne, inni przyjmą do realizacji.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa dostarcza wielu informacji pozwalających zobaczyć jego
„fundamenty”, z których można wnioskować o jego przyszłości. Kluczowe znaczenie w tym zakresie
mają przede wszystkim informacje o:


ukształtowaniu struktury aktywów i efektywności ich wykorzystania, poziomie technicznym i
potrzebach inwestycyjnych, ryzyku operacyjnym



źródłach finansowania i ryzyku finansowym, wykorzystaniu dźwigni finansowej i dostosowaniu
zadłużenia do możliwości jego obsługi



kapitale obrotowym i płynności finansowej



dynamice działalności oraz zdolności do powtarzania korzystnego wyniku finansowego



zdolności do generowania nadwyżki finansowej oraz finansowania potrzeb operacyjnych i
rozwojowych

Pytania sprawdzające
1. Co mierzą wskaźniki płynności?
2. Na czym polega różnica między wskaźnikami płynności bieżącej i szybkiej?
3. Wyjaśnij związek wskaźnika płynności bieżącej z kapitałem obrotowym.
4. Zasady konstrukcji wskaźników rotacji.
5. Co wyraża cykl środków pieniężnych?
6. Zinterpretuj grupy wskaźników zadłużenia.
7. Omów wskaźniki poziomu zadłużenia.
8. Co wyrażają wskaźniki zdolności do obsługi długu?
9. Charakterystyka wskaźnika pokrycia odsetek zyskiem.
10. Synteza wyników analizy wskaźnikowej.
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Charakterystyka

Załącznik 1. POJEMNOŚĆ INFORMACYJNA PODSTAWOWYCH POZYCJI BILANSU
Pozycja bilansu

AKTYWA

Kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe trwale wyłączone z obrotu i przeznaczone do długotrwałego (powyżej 1 roku)
użytkowania w przedsiębiorstwie. W bilansie wykazywane są w wartościach netto, tj. po uwzględnieniu umorzenia (podlegają mu wartości
AKTYWA TRWAŁE
niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe) oraz odpisów aktualizujących, służących zrównaniu wartości księgowej z wartością
rynkową.44
1. Prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych, konw-how.
1) Wartości niematerialne 2. Dodatnią wartość firmy45 będącą różnicą między ceną nabycia określonej jednostki a niższą od niej wartością rynkową nabytych
składników majątkowych; nadwyżka ta wyraża m.in. stopień nowoczesności parku maszynowego i stosowanej technologii, wartość
i prawne
skompletowanej załogi i jej kwalifikacji, renomę przedsiębiorstwa na rynku;
3. Koszty zakończonych prac rozwojowych.
1. Środki trwałe:
 grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów46
 budynki (np. hale fabryczne, magazyny, biurowce), w tym prawa spółdzielcze do lokalów,
 budowle (np. wodociągi, gazociągi, drogi i place, oczyszczalnie, ogrodzenie terenu, oświetlenie terenu),
2) Rzeczowe aktywa
 urządzenia techniczne i maszyny,
trwałe
 środki transportu,
 pozostałe środki trwałe, w tym nakłady w obcych środkach trwałych.
2. Środki trwałe w budowie – np. rozpoczęte ale jeszcze nie zakończone budowy, trwające prace montażowe.
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
Są to należności wymagalne po upływie 12 m-cy od dnia bilansowego, za wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług oraz tytułów
3) Należności
zaliczanych do inwestycji długoterminowych, np. pożyczki.
długoterminowe
Są to aktywa nabyte47 w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich
przychodów w formie odsetek, udziałów w zyskach lub innych pożytków (np. dochodów z najmu), w okresie dłuższym niż 12 m-cy od dnia
bilansowego. Zalicza się tu:
4) Inwestycje
długoterminowe

44
W
informacji
dodatkowej do sprawozdania podawana jest wartość umorzenia i odpisów aktualizujących, co można wykorzystać do ustalenia wartości brutto majątku.
45
Ujemną
wartość firmy zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów w pasywach.
46
Należy
zaznaczyć, że grunty nie podlegają umorzeniu, zaś prawo wieczystego użytkowania gruntów jest umarzane.
47
Słowo „nabyte” oznacza, że nieużytkowane obecnie na potrzeby jednostki nieruchomości, lecz wydzierżawione (dla pomniejszenia strat wywołanych ich
utrzymaniem), ale pierwotnie nabyte (wybudowane) na jej potrzeby nie będą zaliczane do inwestycji

5) Długoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
AKTYWA
OBROTOWE

1) Zapasy (rzeczowe
aktywa obrotowe)

2) Należności
krótkoterminowe

3) Inwestycje
krótkoterminowe

1. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia
korzyści ekonomicznych, w związku z tym nie są amortyzowane bilansowo, chociaż dla celów podatkowych są nadal umarzane,
2. Długoterminowe aktywa finansowe: udziały, akcje i inne papiery wartościowe (obligacje, bony, długoterminowe weksle obce), udzielone
pożyczki i inne długoterminowe aktywa finansowe,
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tj. kwoty powodujące w przyszłości zmniejszenie podstawy opodatkowania na
skutek występowania ujemnych różnic przejściowych między zyskiem brutto a podstawą opodatkowania (bez względu na długość okresu, w
którym nastąpi to zmniejszenie);
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w części dotyczącej okresu dłuższego niż 12 m-cy od dnia bilansowego
Są to takie aktywa, które nie są stale zaangażowane w działalność przedsiębiorstwa, tj. są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12
m-cy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego48 właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 mcy.
Wycenione są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, ale nie wyżej ceny sprzedaży na dzień bilansowy. 49 Obejmują:
1. Materiały - nabyte w celu zużycia na własne potrzeby
2. Półprodukty i produkty w toku - przed zakończeniem procesu produkcyjnego;
3. Produkty gotowe - efekty zakończonego procesu produkcyjnego przeznaczone do sprzedaży;
4. Towary - zakupione z zewnątrz wyroby przeznaczone do dalszej sprzedaży w stanie nieprzerobionym;
Wykazywane są w bilansie w kwotach netto, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących. Generalny podział na należności od
jednostek powiązanych50 i pozostałych. W ramach tego podziału wyodrębnia się:
1. Ogół należności z tytułu dostaw i usług (niezależnie od okresu spłaty);
2. Całość lub część należności z innych tytułów, które są wymagalne w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego. Są to należności:
 z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych- należne zwroty, nadpłaty, refundacje;
 pozostałe - od pracowników, innych osób fizycznych i prawnych, np. kaucje, odszkodowania;
 roszczenia sporne - dochodzone na drodze sądowej niezaakceptowane przez kontrahenta należności przed orzeczeniem sądu (ze
względu na obowiązek tworzenia od nich odpisów aktualizujących przeważnie nie są one wykazywane w bilansie)
Zalicza się tu:
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w podziale na utrzymywane w jednostkach powiązanych i pozostałych), a w szczególności:
 wyemitowane przez inne jednostki udziały, akcje i inne papiery wartościowe,
 udzielone pożyczki,
 wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną
jednostką na korzystnych warunkach, płatne i wymagalne w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia,
wystawienia lub nabycia.

48
Cykl operacyjny jednostki to okres czasu upływający pomiędzy nabyciem materiałów wykorzystywanych w procesie gospodarczym a ich realizacją w formie
pieniężnej
49
Zapasy mogą być wyceniane według jednej z następujących metod: rzeczywistych cen nabycia lub kosztów wytworzenia, FIFO, LIFO, cen średnioważonych.
Jednostki powiązane to te, między którymi występują powiązania kapitałowe lub inne umożliwiające wywieranie wpływu na działalność innej jednostki)
50

4) Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe

KAPITAŁ (FUNDUSZ)
WŁASNY
1) Kapitał (fundusz)
podstawowy
2) Należne wpłaty na
kapitał podstawowy
(wielkość ujemna)
3) Udziały (akcje) własne
(wielkość ujemna)
4) Kapitał (fundusz)
zapasowy
5) Kapitał (fundusz) z
aktualizacji wyceny

2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz oraz innych aktywów
finansowych, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych.
Obejmują poniesione z góry koszty, które dotyczą okresów następnych (np. koszty remontów, przygotowania nowej produkcji,
ubezpieczenia majątkowe, czynsze, prenumeraty, koszty finansowe). Jest to więc swoisty zapas usług rozliczany z przychodami następnych
okresów nie dłużej niż 12 m-cy od dnia bilansowego.

PASYWA

Są definiowane jako roszczenie właścicieli do majątku firmy po odjęciu sumy zobowiązań.51 Kapitały te znajdują się w długotrwałej
dyspozycji firmy.
Stanowi on zasadniczą i najtrwalszą pozycję kapitałów własnych. W zależności od formy prawnej może tu wystąpić kapitał zakładowy (w
spółce akcyjnej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością) lub fundusz założycielski (w przedsiębiorstwie państwowym) i fundusz udziałowy
(w spółdzielni). Kapitał ten powinien być opłacony w pełnej wysokości przed powstaniem firmy, za wyjątkiem spółki akcyjnej, w
przypadku której dopuszcza się późniejsze opłacenie 75% akcji.
Jest to różnica między kapitałem zadeklarowanym a faktycznie opłaconym.
Nabyte własne udziały lub akcje korygują in minus kapitał (fundusz) podstawowy

Tworzony z zysku lat ubiegłych, z dopłat wspólników, ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (po uprzednim pokryciu
kosztów emisji), w celu pokrycia ewentualnych strat bilansowych, z przeznaczeniem na inwestycje lub w celu umocnienia standingu
finansowego firmy.
Powstaje na skutek:
 przeszacowania środków trwałych,
 wyrażenia w cenach rynkowych inwestycji zaliczanych do aktywów trwałych (nieruchomości, prawa, papiery wartościowe).
Są tworzone w określonym celu, np. w celu sfinansowania inwestycji, prac rozwojowych.

Występuje, jeżeli w okresach poprzednich nie zostały podjęte decyzje o jego podziale lub o pokryciu straty

Wygospodarowany w okresie, na koniec którego sporządzono bilans. Zwiększa wartość kapitałów własnych do momentu jego podziału.
Zaliczki na poczet dywidendy

Dlatego też odpowiadają wartościowo aktywom netto.

6) Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe
7) Zysk (strata) z lat
ubiegłych
8) Zysk (strata) netto
9) Odpisy z zysku netto w
ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)

51

ZOBOWIĄZANIA
I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA

1) Rezerwy na
zobowiązania

2) Zobowiązania
długoterminowe

3) Zobowiązania
krótkoterminowe

4) Rozliczenia
międzyokresowe

Obejmują zobowiązania wobec różnych podmiotów i o różnym terminie wymagalności (długo- i krótkoterminowe), a także roszczenia
jeszcze niewymagalne, ale których wystąpienie w przyszłości jest pewne lub uprawdopodobnione.

Są to zobowiązania, których zarówno termin wymagalności lub kwota nie są pewne, jak też których zaistnienie charakteryzuje się
niepewnością. Zaliczane są tu rezerwy:
 z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zaliczane do pasywów długoterminowych),
 na świadczenia emerytalne i podobne (w podziale na długo- i krótkoterminowe),
 pozostałe, np. z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, planowanej restrukturyzacji, skutków toczącego się postępowania sądowego
(w podziale na długo- i krótkoterminowe).
Obejmują różne tytuły zobowiązań o terminie płatności dłuższym niż 1 rok, za wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
Zobowiązania te grupowane są z podziałem na pochodzące z operacji z jednostkami powiązanymi i innymi.
Obejmują różne tytuły zobowiązań w podziale na powstałe w wyniku transakcji z jednostkami powiązanymi i pozostałymi. Zalicza się tu
m.in.:
1. Całość zobowiązań z tytułu dostaw i usług niezależnie od okresu wymagalności.
2. Zobowiązania o terminie płatności krótszym niż 1 rok, m.in.:
 odpłatne źródła kapitału: kredyty i pożyczki zaciągnięte w banku i u innych podmiotów;
 darmowe źródła kapitału: zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń, pozostałe,
3. Fundusze specjalne - przede wszystkim stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (jest traktowany jako kapitał obcy gdyż
stanowi zobowiązanie wobec pracowników, na rzecz których jest tworzony).
Zalicza się tu:
4. Ujemną wartość firmy,
5. Inne rozliczenia w podziale na długo- i krótkoterminowe, gdzie ujmuje się:
 bierne rozliczenia kosztów - dotyczą kosztów danego okresu nie stanowiąc jeszcze zobowiązań, np. płatne “z dołu” usługi
telekomunikacyjne, czynsze. Mogą to być również koszty prawdopodobne, dla których moment powstania zobowiązania nie jest
jeszcze znany, np. z tytułu napraw gwarancyjnych lub rękojmi.
 rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują m.in.: pobrane od kontrahentów zaliczki na poczet przyszłych świadczeń (poza
przedpłatami na dostawy), należne odszkodowania umowne, odsetki za zwłokę z tytułu regulacji należności, dotacje, subwencje.

Źródło: Opracowanie własne

Załącznik 2. POJEMNOŚĆ INFORMACYJNA RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów to kwoty otrzymane lub należne od
odbiorców z tytułu sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Wykazywane są w rachunku wyników
bez podatku od towarów i usług (VAT), po pomniejszeniu o udzielone rabaty i inne obniżki cen.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ujawnia się w następującym przekroju:
* koszty wytworzenia sprzedanych produktów, obejmujący rzeczywisty koszt sprzedanych wyrobów,
usług wycenionych według kosztów bezpośrednich oraz przypadającej na okres ich wytworzenia
uzasadnionej części kosztów pośrednich;
* wartość sprzedanych towarów i materiałów to odpowiadająca przychodom ze sprzedaży
towarów i materiałów wartość towarów i materiałów wyceniona według cen nabycia lub zakupu;
* koszty sprzedaży - to poniesione przez jednostkę koszty związane z czynnością sprzedaży, a
także z pozyskaniem nabywców obejmujące w szczególności koszty transportu, prowadzenia
działalności handlowej, reklamy i marketingu; poniesione koszty sprzedaży są w całości kosztami
tego okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione;
* koszty ogólnego zarządu - to koszty kierowania działalnością zakładu i jego obsługi jako całości,
podobnie jak koszty sprzedaży obciążają wynik tego okresu, w którym zostały poniesione, za
wyjątkiem tej ich części, która jest związana z procesem produkcyjnym - zaliczane do kosztu
wytworzenia wyrobu.
Pozostałe koszty i przychody operacyjne nie są związane ze zwykłą działalnością przedsiębiorstwa i
obejmują w szczególności skutki:
* sprzedaży i likwidacji środków trwałych (zysk albo strata);
* zapłaconych lub otrzymanych odszkodowań, kar, grzywien;
* przekazanych lub otrzymanych darowizn, dotacji, subwencji;
* odpisanych przedawnionych należności i zobowiązań;
* utworzonych lub rozwiązanych rezerw i odpisów aktualizujących wartość majątku;
* postępowania układowego lub naprawczego (strata u wierzyciela, zysk u dłużnika).
Cechą charakterystyczną pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych jest nie tylko ich pośredni
związek z działalnością operacyjną, ale również ich incydentalny charakter. Stąd też często są
eliminowane z porównań wyniku finansowego między różnymi przedsiębiorstwami.
Przychody i koszty finansowe - to związane z działalnością gospodarczą:
a) przychody, w szczególności z tytułu:
* dywidend (udziału w zyskach innych jednostek);
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* odsetek od lokat, pożyczek i należności (także za zwłokę w zapłacie);
* zysków ze zbycia inwestycji finansowych;
* aktualizacji wartości inwestycji finansowych,
* nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
b) koszty, w szczególności z tytułu:
* odsetek i prowizji od kredytów bankowych, pożyczek i zobowiązań (także za zwłokę w zapłacie);
* strat ze zbycia inwestycji;
* aktualizacji wartości inwestycji;
* nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
Straty i zyski nadzwyczajne obejmują skutki zdarzeń trudnych do przewidzenia, niezwiązane z
ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności. Przykładami takich zdarzeń są zjawiska wynikające z
działania sił natury (pożar, powódź) oraz kradzież z włamaniem.
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Załącznik 3. POJEMNOŚĆ INFORMACYJNA RACHUNKU
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Struktura rachunku przepływów pieniężnych
A. Działalność operacyjna
Metoda bezpośrednia

Metoda pośrednia

1. Wpływy
1. Zysk (Strata) netto
2. Korekty
 Sprzedaż
 Amortyzacja
 Inne wpływy z działalności
operacyjnej
 Zyski (straty) z tytułu różnic
kursowych
2. Wydatki
 Dostawy i usługi
 Odsetki i udziały w zyskach
 Wynagrodzenia netto
 Zysk (strata z działalności
inwestycyjnej
 Ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz inne świadczenia
 Zmiana stanu rezerw
 Podatki i opłaty
 Zmiana stanu zapasów
 Inne wydatki operacyjne
 Zmiana stanu należności
 Zmiana stanu zobowiązań
krótkoterminowych
 Zmiana stanu rozliczeń
międzyokresowych
 Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

A

B. Działalność inwestycyjna
1. Wpływy
 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
 Z aktywów finansowych
 Inne wpływy inwestycyjne
2. Wydatki
 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
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 Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
 Na aktywa finansowe
 Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

B

C. Działalność finansowa
1. Wpływy
 Wpływy netto z wydania udziałów (akcji)
 Kredyty i pożyczki
 Emisja dłużnych papierów wartościowych
 Inne wpływy finansowe
2. Wydatki
 Nabycie udziałów (akcji) własnych
 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
 Inne wydatki z tytułu podziału zysku
 Spłaty kredytów i pożyczek
 Wykup dłużnych papierów wartościowych
 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
 Odsetki
 Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Razem przepływy pieniężne netto

C
A+B+C

Zmiana stanu środków pieniężnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie E. Śnieżek: Rachunek przepływów pieniężnych, w : Znowelizowana ustawa o rachunkowości.
Komentarz - Wyjaśnienia - Ujednolicony tekst ustawy, „Rachunkowość” - wydanie specjalne 2001 r.
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A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej obejmują przepływy dotyczące działalności
operacyjnej, a więc podstawowej działalności jednostki.

I. Zysk (strata) netto
Jest to wynik finansowy netto wykazany w rachunku zysków i strat; zysk netto wykazuje się ze znakiem
plus, stratę netto - ze znakiem minus.

II. Korekty razem
Wynik finansowy netto zostaje drogą odpowiednich korekt doprowadzony do wyniku "kasowego", tj.
do wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej. Korekty polegają głównie na:
 wyłączeniu pozycji niepieniężnych (np. amortyzacji, zmiany stanu rezerw, wyniku na działalności
inwestycyjnej),
 wyłączeniu przychodów i kosztów wpływających na wynik finansowy, ale dotyczących
działalności inwestycyjnej lub finansowej (np. zapłacone odsetki od kredytów, odsetki otrzymane
z tytułu inwestycji, otrzymane dywidendy),
 uwzględnieniu zmian stanu krótkoterminowych aktywów (zapasów, należności, rozliczeń
międzyokresowych) oraz zobowiązań związanych z działalnością operacyjną.
W pozycji tej wykazuje się arytmetyczną sumę korekt ujętych w pozycjach 1-10 części A rachunku
przepływów pieniężnych.

1. Amortyzacja
Korekta, ze znakiem plus, obejmuje amortyzację środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne gdyż amortyzacja stanowi koszt niepieniężny, niepowodujący wydatku. Przepływem pieniężnym
(wydatkiem) jest zapłata z tytułu zakupu danego składnika aktywów (a nie dokonanie odpisu
amortyzacyjnego) ujmowana w rachunku przepływów pieniężnych w działalności inwestycyjnej
w tym okresie, w którym nastąpił wydatek.

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
W zakres tej korekty wchodzi:
 wyłączenie zrealizowanych różnic kursowych niedotyczących działalności operacyjnej i
przesunięcie ich do tych działalności, których dotyczą, a więc do działalności inwestycyjnej
lub finansowej. Różnice kursowe zrealizowane, powstałe w toku innych niż operacyjna
rodzajów działalności, są wykazywane w przepływach pieniężnych tej działalności, której
dane zdarzenie dotyczy. Dokonywana jest zatem korekta wyniku finansowego (różnice
dodatnie ze znakiem minus, różnice ujemne ze znakiem plus), a następnie przepływy
pieniężne z tytułu tych różnic są wykazywane odpowiednio w działalności inwestycyjnej lub
finansowej, ze znakiem zgodnym z charakterem przepływu: różnice kursowe dodatnie ze
znakiem plus, różnice kursowe ujemne ze znakiem minus. Różnice, o których mowa, są
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wykazywane łącznie z kwotą operacji, która je spowodowała, np. spłata kredytu
zaciągniętego w walucie obcej jest przeliczana według kursu na dzień spłaty zobowiązania i
wykazana jako wydatek w przepływach pieniężnych z działalności finansowej;
 wyłączenie nie zrealizowanych (naliczonych memoriałowo) różnic kursowych nie dotyczących
działalności operacyjnej, ponieważ nie powodują one zmiany stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów. Nie zrealizowane różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej lub
finansowej są eliminowane jako niewpływające na stan środków pieniężnych (korekta wyniku
finansowego: nie zrealizowane zyski ze znakiem minus, nie zrealizowane straty ze znakiem
plus). Ze względu na niepieniężny charakter tych różnic nie są one uwzględniane w
przepływach działalności inwestycyjnej lub finansowej;
 wyłączenie różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach walutowych i w kasie jednostki (dodatnie ze znakiem minus, ujemne ze znakiem
plus). Wycena środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach walutowych i w kasie nie
spowodowała przepływów pieniężnych w okresie objętym rachunkiem przepływów
pieniężnych, stąd, jako pozycja niepieniężna, jest eliminowana z wyniku finansowego. Nie
zachodzi natomiast potrzeba korygowania zrealizowanych i nie zrealizowanych różnic
kursowych dotyczących działalności operacyjnej, ponieważ:
o różnice kursowe zrealizowane wpływają na zmianę stanu środków pieniężnych,
o różnice kursowe nie zrealizowane powodują zmianę stanu należności i zobowiązań, a
tym samym podlegają samoczynnej eliminacji w ramach działalności operacyjnej.

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
W tej pozycji następuje korekta wyniku finansowego o odsetki i dywidendy dotyczące
działalności inwestycyjnej oraz odsetki dotyczące działalności finansowej. W związku z tym:
 odsetki i dywidendy otrzymane (wykazane w kwotach brutto czyli przed odliczeniem podatku
dochodowego) są wyłączane z wyniku finansowego ze znakiem minus (korekta dotyczy
pozycji przychodów z operacji finansowych), a jednocześnie włączane do przepływów
pieniężnych działalności inwestycyjnej,
 odsetki zapłacone oraz wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych
spółek Skarbu Państwa są wyłączane z wyniku finansowego ze znakiem plus, a następnie
wykazywane w odpowiednich pozycjach działalności finansowej jako wydatek (w pozycjach
- odpowiednio - "odsetki" i "płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli"),
 odsetki i dywidendy naliczone, lecz nieotrzymane ani niewypłacone, stanowią odpowiednio
korektę wyniku finansowego ze znakiem plus lub minus, tj. przeciwnym do posiadanego; ze
względu na ich niepieniężny charakter nie są one uwzględniane w przepływach działalności
inwestycyjnej lub finansowej.

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
W wyniku finansowym ujmuje się zyski i straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych i
inwestycji, likwidacji tych składników, a także przekazane darowizny niepieniężne oraz nadwyżki
i niedobory inwentaryzacyjne. Są to pozycje niepieniężne, dlatego wymagają one wyłączenia z
przepływów pieniężnych działalności operacyjnej. Korekty obejmują w szczególności:
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a) (-) zysk, (+) stratę na sprzedaży składników działalności inwestycyjnej,
b) (+) stratę na likwidacji składników działalności inwestycyjnej, tj. wartość netto
zlikwidowanych składników,
c) (+) przekazane darowizny niepieniężnych składników działalności inwestycyjnej,
d) (-) ujęte w wyniku finansowym, ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne składników
działalności inwestycyjnej,
e) (+) ujęte w wyniku finansowym, ujawnione niedobory inwentaryzacyjne składników
działalności inwestycyjnej,
f) koszty i przychody związane ze zdarzeniami losowymi, których wystąpienie i skutki są
możliwe do przewidzenia i które są związane z ogólnym ryzykiem prowadzenia
działalności (plus lub minus),
g) odpisy korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych
aktywów finansowych z tytułu trwałej utraty wartości i ich korekty (plus lub minus),

5. Zmiana stanu rezerw
W tej pozycji ujmuje się zmianę stanu rezerw na zobowiązania, wykazanych w poz. B.I pasywów
bilansu. Zwiększenie stanu rezerw wykazuje się ze znakiem plus, a ich zmniejszenie ze znakiem
minus. Gdyby zachodziła różnica między zmianą stanu tej pozycji w rachunku przepływów
pieniężnych oraz analogiczną zmianą stanu w bilansie, to przyczynę powstania różnicy wyjaśnia
się w dziale 3 dodatkowych informacji i objaśnień. Różnice mogą np. wynikać ze zmiany stanu
rezerw na odroczony podatek dochodowy, jeżeli rezerwę na podatek utworzono, z pominięciem
wyniku finansowego netto bieżącego okresu, w ciężar kapitału (funduszu) własnego.

6. Zmiana stanu zapasów
Odpowiada zmianie stanu zapasów wykazanych w poz. B.I aktywów bilansu - wzrost wykazuje
się ze znakiem minus, a zmniejszenie ze znakiem plus. Jeśli zachodzi różnica między zmianą
stanu tej pozycji w rachunku przepływów pieniężnych oraz w bilansie, to przyczynę powstania
różnicy wyjaśnia się w dziale 3 dodatkowych informacji i objaśnień. W pozycji tej nie uwzględnia
się np. zmiany stanu zapasów z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego lub przekazanego
pod postacią składników aktywów obrotowych (zapasów).

7. Zmiana stanu należności
Odpowiada zmianie stanu należności wykazanych w poz. A.III i B.II aktywów bilansu.
Udzielone kredyty kupieckie, także o terminie płatności powyżej roku (od dnia powstania
należności) zalicza się do działalności operacyjnej. Wzrost należności wykazuje się ze znakiem
minus, a zmniejszenie ze znakiem plus.
Nie uwzględnia się zmiany należności dotyczących działalności inwestycyjnej, np. z tytułu
sprzedaży środków trwałych lub z operacji i zdarzeń niepieniężnych, jak np. z zamiany
należności z tytułu dostaw i usług na udziały.
Jeśli zachodzi różnica między zmianą stanu należności wykazaną w rachunku przepływów
pieniężnych oraz w bilansie, to przyczynę powstania różnicy wyjaśnia się w dziale 3
dodatkowych informacji i objaśnień.
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8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Ujmuje się zmianę stanu zobowiązań krótkoterminowych (i funduszy specjalnych), z
wyłączeniem zmiany stanu zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań wekslowych oraz innych zobowiązań
finansowych. Wykorzystane kredyty kupieckie (tj. zobowiązania handlowe o odroczonym
terminie płatności), także o terminie płatności powyżej roku (od dnia powstania zobowiązania),
zalicza się do zobowiązań działalności operacyjnej. Wzrost zobowiązań wykazuje się ze znakiem
plus, a zmniejszenie ze znakiem minus.
Nie uwzględnia się zmian stanu zobowiązań dotyczących działalności inwestycyjnej, finansowej
ani z operacji lub zdarzeń niepieniężnych, jak np. zamiany zobowiązań dotyczących działalności
operacyjnej na kapitał (fundusz) własny czy zmiany stanu zobowiązań z tytułu podatku
dochodowego odnoszonych bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny (np. błąd podstawowy).
Jeśli zachodzi różnica między zmianą stanu tej pozycji wykazaną w rachunku przepływów
pieniężnych oraz w bilansie, to przyczynę powstania różnicy wyjaśnia się w dziale 3
dodatkowych informacji i objaśnień.
W zmianie stanu funduszy specjalnych nie ujmuje się między innymi zmiany stanu spowodowanej
odpisem z zysku na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na
zadeklarowane, lecz niewypłacone nagrody z zysku.

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
W jednostce mogą wystąpić długo- i krótkoterminowe:
a) rozliczenia międzyokresowe dotyczące kosztów i obciążeń przyszłych okresów (w tym
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz inne rozliczenia międzyokresowe)
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Zmianę stanu tych rozliczeń wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych w kwocie
łącznej, przy czym dla rozliczeń czynnych:
 wzrost stanu, oznaczający zwiększenie zaangażowania środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów - wykazuje się ze znakiem minus,
 zmniejszenie stanu, wiążące się z dokonaniem rozliczenia z wynikiem finansowym netto - bez
poniesienia wydatku, wykazuje się ze znakiem plus.
Nie wykazuje się w zmianie stanu rozliczeń międzyokresowych, np. zmiany rozliczeń czynnych z
tytułu odroczonego podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał własny.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazuje się: wzrost stanu - ze znakiem plus,
natomiast zmniejszenie - ze znakiem minus.
Nie wykazuje się w szczególności: zmiany stanu ujemnej wartości firmy w roku jej powstania,
wartości darowizn niepieniężnych otrzymanych w postaci składników aktywów trwałych a także
wartości dotacji - w roku ich otrzymania.
Jeżeli zachodzą różnice między łączną sumą czynnych rozliczeń międzyokresowych oraz
rozliczeń międzyokresowych przychodów wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych
oraz w bilansie, to przyczyny powstania różnicy wyjaśnia się w dziale 3 dodatkowych informacji
i objaśnień.
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10. Inne korekty
W tej pozycji wykazuje się inne aniżeli uprzednio omówione korekty wyniku finansowego netto
(poz. 1-9) z tytułu operacji lub zdarzeń niepieniężnych dotyczących działalności operacyjnej, a
między innymi:
 niepieniężne straty losowe w składnikach działalności inwestycyjnej (plus),
 niepieniężne zyski losowe w składnikach działalności inwestycyjnej (minus),
 dotacje w roku ich otrzymania, jeżeli zostały w całości, z pominięciem rozliczeń
międzyokresowych przychodów, odniesione na wynik finansowy bieżącego okresu (minus),
 umorzenie zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych (minus),
 umorzenie udzielonych pożyczek (plus).

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
Wykazuje się różnicę między wynikiem finansowym netto jednostki (A.I) a sumą korekt (A.II).
Kwota ta odzwierciedla zdolność jednostki, w okresie objętym rachunkiem, do wypracowania
nadwyżki (lub niedoboru) środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda bezpośrednia
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - obejmują poszczególne tytuły wpływów i
wydatków dotyczących działalności operacyjnej, a więc podstawowej działalności jednostki.

I. WPŁYWY
1. Sprzedaż
W pozycji tej ujmuje się wpływy, a więc efektywną zapłatę z tytułu sprzedaży wyrobów,
towarów, usług i materiałów, a także otrzymane z tych tytułów zaliczki. Wpływy te wykazuje się
łącznie ze stanowiącym ich część należnym podatkiem od towarów i usług. Jeżeli jednostka
dostarcza towary lub świadczy usługi zwolnione od podatku lub opodatkowane zerową stawką
podatku od towarów i usług, wtedy wykazuje wpływy w kwocie otrzymanej.

2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
W pozycji tej wykazuje się inne, aniżeli z tytułu sprzedaży wyrobów, materiałów, surowców,
towarów i usług, wpływy dotyczące działalności operacyjnej, np. wpływy z tytułu honorariów,
praw autorskich, opłat, otrzymane przy zapłacie należności operacyjnych odsetki za zwłokę,
odsetki otrzymane od lokat bankowych złożonych na okres do 3 miesięcy włącznie, a także
wpływy z tytułu podatku VAT z działalności inwestycyjnej, oraz wpływy z tytułu
bezpośredniego zwrotu podatku VAT otrzymane z Urzędu Skarbowego.
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II. WYDATKI
1. Dostawy i usługi
W pozycji tej ujmuje się wydatki na zakup materiałów, surowców, energii, towarów, usług
obcych oraz zaliczki na poczet tych zakupów, łącznie z naliczonym podatkiem od towarów i
usług. Jeżeli jednostka zakupuje towary lub świadczy usługi zwolnione od podatku lub
opodatkowane zerową stawką podatku od towarów i usług, wtedy wykazuje wydatki w kwocie
zapłaconej.

2. Wynagrodzenia netto
W pozycji tej wykazuje się wydatki z tytułu wynagrodzeń za pracę, w tym także umów o dzieło i
zlecenie, agencyjnej oraz zaliczki na wynagrodzenia wypłacone w pieniądzu - pomniejszone o
obciążające pracowników składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy oraz inne
potrącenia.

3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
W pozycji tej ujmuje się w szczególności przekazane na rachunek ZUS składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
pokrywane zarówno przez pracowników jak i pracodawcę, a także wypłaty innych świadczeń
pieniężnych na rzecz pracowników.

4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Ta pozycja służy wykazaniu płatności z tytułu podatków, ceł i opłat, jak np. podatek akcyzowy,
od nieruchomości, środków transportowych i inne lokalne, podatek dochodowy od osób
prawnych i fizycznych, wydatki z tytułu opłat skarbowych, podatku od czynności
cywilnoprawnych, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, ochronę środowiska, produktowe,
na rzecz PFRON. Nie ujmuje się w tej pozycji podatku od towarów i usług (z wyjątkiem wpłat
podatku VAT dokonanych do Urzędu Skarbowego) oraz wpłat z zysku.

5. Inne wydatki operacyjne
W pozycji tej wykazuje się wydatki nie ujęte w pozycjach od 1 do 4, jak np. wydatki na podróże
służbowe, wydatki z tytułu odsetek za zwłokę od zobowiązań dotyczących działalności
operacyjnej, kar, wpłat kaucji, ubezpieczeń rzeczowych i osobowych, opłaty notarialne, sądowe,
wypłaty ryczałtów za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych, odszkodowania
powypadkowe, zasiłki płatne w ciężar ubezpieczeń, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty
wypłacane pracownikom z tytułu odzieży, narzędzi, wypłaty świadczeń urlopowych, gdy
jednostka nie tworzy ZFŚS, darowizny środków pieniężnych, a także wypłacone nierozliczone
zaliczki, wydatki z tytułu podatku od towarów i usług z działalności inwestycyjnej.

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
Stanowią różnicę między wpływami (A.I) i wydatkami (A.II) środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów, dotyczącymi działalności operacyjnej. Kwota ta odzwierciedla zdolność
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jednostki, w okresie objętym rachunkiem, do wypracowania nadwyżki (lub niedoboru) środków
pieniężnych z działalności operacyjnej.

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej wpływy i wydatki oraz wartość
przepływów pieniężnych netto działalności inwestycyjnej bieżącego okresu:

I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
W pozycji tej wykazuje się wpływy ze sprzedaży składników wartości niematerialnych i
prawnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych, bez podatku od towarów i usług. Do
pozycji tej nie kwalifikuje się zwrotu zaliczek na poczet zakupu wartości niematerialnych i
prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych; zwrot zaliczek wykazuje się w pozycji 4 "Inne
wpływy inwestycyjne".

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
W pozycji tej ujmuje się wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz wartości niematerialnych i
prawnych, które zakwalifikowane zostały do inwestycji. Wpływy te podaje się bez podatku od
towarów i usług.

3. Z aktywów finansowych
a) w jednostkach powiązanych, to jest jednostkach odpowiadających definicji zawartej w
ustawie. Jeżeli wpływy te są istotne, zaleca się podział tej pozycji odpowiednio do pkt. b);
b) w pozostałych jednostkach z tytułu:
 zbycia aktywów finansowych, to jest wpływu ze sprzedaży długo- i
krótkoterminowych aktywów finansowych, jak np. z udziałów i akcji obcych
jednostek, papierów wartościowych oraz innych aktywów finansowych, nie
zaliczonych do ekwiwalentów środków pieniężnych,
 dywidend i udziałów w zyskach innych jednostek, w tym także wpływy zaliczek
otrzymanych na poczet dywidendy,
 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych, to jest wpływy z tytułu spłaty
pożyczek udzielonych na okres dłuższy niż rok (od dnia ich udzielenia),
 odsetki - obejmują wpływy z tytułu odsetek otrzymanych przez jednostkę od
udzielonych pożyczek, od lokat oraz inne pieniężne korzyści z posiadania przez
jednostkę aktywów finansowych, z wyjątkiem wpływów wykazanych w pozycji
"Dywidendy i udziały w zyskach". Celowe jest zaliczanie do działalności
inwestycyjnej wyłącznie odsetek od lokat pieniężnych, dokonywanych na okres
dłuższy niż 3 miesiące. Odsetki od lokat dokonanych na okres krótszy zalicza się do
działalności operacyjnej,
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inne wpływy z aktywów finansowych - obejmują wpływy z tytułu aktywów
finansowych, niewykazane w poprzednich pozycjach.

4. Inne wpływy inwestycyjne
Obejmują wszystkie wpływy dotyczące działalności inwestycyjnej, a nieujęte we wcześniejszych
pozycjach przepływów z tej działalności. Są to np. wpływy z najmu inwestycji w nieruchomości,
ze sprzedaży innych niż aktywa finansowe inwestycji krótkoterminowych, zwrot zaliczek
udzielonych na poczet zakupu składników działalności inwestycyjnej, wpływy środków
pieniężnych z tytułu przejęcia innej jednostki, spłata udzielonej pożyczki krótkoterminowej.

II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
W pozycji tej wykazuje się wydatki na nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych, jednak bez podlegającego odliczeniu naliczonego podatku
od towarów i usług. W skład tej pozycji wchodzą wszelkie wydatki na zakup, w tym podatek od
czynności cywilnoprawnych, niepodlegający odliczeniu podatek akcyzowy oraz od towarów i
usług, opłaty notarialne. Wyjaśnienia te dotyczą odpowiednio poz. 2 i 3 wydatków działalności
inwestycyjnej.
W pozycji nie ujmuje się zaliczek udzielonych na poczet zakupu wartości niematerialnych i
prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych; są one wykazywane w pozycji 4 "Inne wydatki
inwestycyjne". Jeżeli jednak kwota zaliczki jest znaczna, prawdopodobieństwo faktycznego
nabycia duże, a termin realizacji krótki - to można wydatek na zaliczkę wykazać w pozycji
dotyczącej nabycia składników aktywów jednostki. Fakt taki wymaga ujawnienia w dziale 3
dodatkowych informacji i objaśnień wraz z podaniem kwoty zaliczki i terminu realizacji zakupu.

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
W pozycji tej podaje się wydatki na nabycie nieruchomości oraz wartości niematerialnych i
prawnych, zaliczanych do inwestycji, bez podatku od towarów i usług.
Jeżeli jednostka buduje we własnym zakresie budynek lub budowlę zaliczane do inwestycji, to
związane z tym wydatki wykazuje się w poz. 1. Oddanie budynku lub budowli do używania nie
znajduje odzwierciedlenia w rachunku przepływów pieniężnych.

3. Na aktywa finansowe,
a) w jednostkach powiązanych - to jest jednostkach odpowiadających definicji zawartej w
ustawie. Jeżeli wydatki są istotne, zaleca się podział tej pozycji odpowiednio do pkt. b);
b) w pozostałych jednostkach z tytułu:
 nabycia aktywów finansowych - to jest wydatkowania środków pieniężnych na nabycie
udziałów i akcji jednostek, papierów wartościowych oraz innych aktywów finansowych,
niezaliczonych do ekwiwalentów środków pieniężnych,
 udzielania pożyczek długoterminowych na okres dłuższy niż rok (od dnia ich udzielenia).

4. Inne wydatki inwestycyjne
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Obejmują wydatki działalności inwestycyjnej nieujęte we wcześniej omówionych pozycjach, jak
np. udzielone pożyczki krótkoterminowe, wydatki na zakup innych niż aktywa finansowe
inwestycji krótkoterminowych czy zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych lub inwestycji w nieruchomości, a także wydatki związane ze
sprzedażą rzeczowych aktywów trwałych oraz inwestycji w nieruchomości obciążające
jednostkę.

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
Pozycja ta stanowi różnicę między wpływami (B.I) i wydatkami (B.II) środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów dotyczącymi działalności inwestycyjnej. Określa ona:
 wysokość wydatków inwestycyjnych, których jednostka nie mogła pokryć wpływami z tej
działalności (wartość ujemna) lub
 wysokość nadwyżki wpływów inwestycyjnych pozostałych po pokryciu wydatków tej
działalności (wartość dodatnia).

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
W pozycji tej wykazuje się efektywne wpływy z tytułu powiększenia kapitału (funduszu)
własnego poprzez wydanie udziałów (emisję akcji) i innych instrumentów kapitałowych, także
jeżeli nie nastąpiła jeszcze rejestracja podwyższenia kapitału (funduszu) w rejestrze sądowym
oraz wpływy z dopłat do tego kapitału (funduszu), po zmniejszeniu o wydatki poniesione w
związku z wydaniem udziałów (akcji). Wpływy te wykazuje się łącznie z innymi wpływami z
emisji (np. odsetki).
Jeżeli jednostka poniosła w danym okresie wydatki z tytułu kosztów emisji, a nie nastąpiły
jeszcze wpływy z wydania udziałów (akcji), to wydatki takie wykazuje się w pozycji 9: "Inne
wydatki finansowe".
W pozycji tej nie ujmuje się powiększenia kapitału (funduszu) własnego z tytułu:
 deklarowania zakupu akcji, jednak bez wniesienia wpłat (wniesienie wpłat w okresie
następnym lub w okresach następnych wykazuje się w tej pozycji rachunku jako wpływ),
 wniesienia wkładów niepieniężnych,
 przeszacowania składników aktywów trwałych,
 zatrzymania zysku w jednostce, np. drogą zasilenia kapitału zapasowego.

2. Kredyty i pożyczki
Ujmuje się tu wpływy z tytułu otrzymanych:
a) kredytów długo- i krótkoterminowych, i to wykorzystanych zarówno na cele działalności
operacyjnej, jak i inwestycyjnej,
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b) pożyczek długo- i krótkoterminowych (jw.).
Wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym oraz w linii kredytowej wykazuje się w rachunku
przepływów pieniężnych "per saldo". Jeżeli bank w momencie postawienia kredytu do dyspozycji
potrącił prowizję i część odsetek, to odpowiednio niższa będzie suma efektywnie
wykorzystanego kredytu.

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
W pozycji tej podaje się wpływy z emisji przez jednostkę obligacji własnych, innych dłużnych
papierów wartościowych oraz instrumentów kapitałowych, zarówno długo- jak i
krótkoterminowych. Wpływy wykazuje się po ich zmniejszeniu o wydatki związane z emisją.

4. Inne wpływy finansowe
Wykazuje się tu dotyczące działalności finansowej wpływy, nieujęte w pozycjach 1-3, jak np.
otrzymane dotacje (bez względu na ich cel - jako pozyskanie bezzwrotne obcego źródła
finansowania) w roku ich otrzymania.

II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
W pozycji tej ujmuje się wydatki spowodowane obniżeniem kapitału, z tytułu wykupu akcji lub
udziałów własnych, bez względu na cel wykupu (umorzenie, odsprzedaż, przejęcie innej
jednostki) i zwrot dopłat do kapitału.

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
W pozycji tej wykazuje się wydatki spowodowane wypłatą dywidendy z zysku, w tym także
zaliczkowej, udziały w zysku oraz wpłaty z zysku (w przedsiębiorstwach państwowych i
jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa).

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
W pozycji tej podaje się m.in. wypłaty nagród z zysku, wypłaty tantiem oraz wydatki z zysku na
inne cele (np. społeczne).

4. Spłaty kredytów i pożyczek
W pozycji tej wykazuje się wydatki na spłatę rat kapitału (bez odsetek i prowizji):
a) kredytów długo- i krótkoterminowych,
b) pożyczek długo- i krótkoterminowych.
Kredyty w rachunku bieżącym oraz w linii kredytowej - jak to wskazano - ujmuje się w rachunku
przepływów pieniężnych "per saldo".
Spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w walutach obcych wykazuje się łącznie ze
zrealizowanymi różnicami kursowymi (zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi).

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
W pozycji tej ujmuje się wydatki na wykup wyemitowanych przez jednostkę obligacji własnych,
innych dłużnych papierów wartościowych oraz z rozliczenia instrumentów kapitałowych,
zarówno długo- jak i krótkoterminowych, bez odsetek.
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6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Wykazuje się tu wydatki na spłatę zobowiązań finansowych, nieujętych w pozycjach 1-5 oraz 7 i
8 przepływów z tej działalności, jak np. wydatki na wykup weksli.

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Pozycja służy do wykazania wydatków na spłatę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, to
jest rat kapitałowych, bez odsetek i prowizji, które wykazuje się w pozycji C.II.8. Spłatę
zadłużenia w walutach obcych wykazuje się łącznie ze zrealizowanymi różnicami kursowymi
(zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi).

8. Odsetki
W pozycji tej podaje się kwotę zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek,
dłużnych papierów wartościowych i zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, a także
zapłacone prowizje bankowe, opłaty dodatkowe, jeżeli dotyczą działalności finansowej.

9. Inne wydatki finansowe
W pozycji tej wykazuje się wydatki dotyczące działalności finansowej, nieujęte we wcześniej
wymienionych pozycjach, np. wydatki na pokrycie zobowiązań wywołanych udzieleniem
gwarancji finansowych, wydatki z tytułu kosztów emisji, w przypadku gdy nie nastąpiły jeszcze
wpływy z wydania udziałów (akcji).

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Pozycja ta stanowi różnicę między wpływami (C.I) i wydatkami (C.II) jednostki zaliczonymi do
działalności finansowej. Określa ona wysokość nadwyżki dopływu nad spłatą (lub odwrotnie)
własnych i obcych źródeł finansowania oraz wysokość wydatków na obsługę źródeł
finansowania.
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