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Wstęp  

W tej książce przyjęto, że analiza finansowa jest narzędziem rachunkowości, a jej przedmiotem - 

badanie podstawowego wytworu systemu ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie, tj. 

sprawozdania finansowego firmy. Wymagana przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

jasność prezentacji (fair presentation) sytuacji majątkowej i kapitałowej, p. część I „Wprowadzanie do 

sprawozdawczości finansowej“, przedsiębiorstwa zostanie bez wątpienia istotnie pogłębiona, jeżeli do 

sprawozdania finansowego zostanie dołączona jego analiza finansowa. Przy czym rzetelna analiza musi 

spełniać pewne kryteria prakseologiczne, a więc postępowanie to powinno być: 

prawidłowe, czyli że zastosuje się metody analityczne, które jednoznacznie wykazały swą przy-

datność przy rozwiązaniu analogicznych problemów, 

wiarygodne, a zatem dane źródłowe są prawdziwe, metody ich przetwarzania pozbawione błę-

dów, a wyniki końcowe analizy zostaną poddane procedurom weryfikacyjnym, 

sprawne, co oznacza, że koszty analizy powinny być rozsądne względem spodziewanych korzy-

ści, a czas wykonania analizy na tyle krótki, aby otrzymane wyniki zachowały swą wartość decyzyjną. 

Głównym celem analizy finansowej jest ustalenie, na podstawie badań wielkości wyrażonych 

w jednostkach pieniężnych, czy dotychczasowa kondycja ekonomiczna przedsiębiorstwa oraz ob-

serwowane trendy jej rozwoju są zgodne z kryteriami, które uznaje się za zasady prawidłowego 

gospodarowania
1
. W szczególności oczekuje się, że rezultaty analizy pozwolą na ocenę zdolności 

jednostki do kontynuowania działalności (p. MSR 1, par. 25 – Going concern). W tym kontekście 

przyjmuje się, że jedną z podstawowych konkluzji wypracowanych w trakcie analizy finansowej 

będzie ocena skali ryzyka – ze względu na zagrożenie przerwania działalności - dla prowadzonych 

bądź planowanych procesów gospodarczych. Właściwie przeprowadzone studia analityczne 

zmniejszają ryzyko przy podejmowaniu decyzji, jak również stwarzają warunki do ich suboptyma-

lizacji, zwłaszcza w kontekście wyszukiwania, a następnie wykorzystania rezerw ekonomicznych
2
.  

Patrząc z perspektywy bilansowo-wynikowej zadaniem analizy finansowej jest wypracowanie ra-

cjonalnych przesłanek umożliwiających zarządowi firmy podejmowanie właściwych decyzji w za-

kresie
3
: 

                                              
1
 W ujęciu dziedzinowym analiza finansowa jest składnikiem analizy ekonomicznej. Kompendium wiedzy na temat 

analizy ekonomicznej zawarto m.in. w książce Bednarskiego [2003]. 
2
 Zagadnienie ryzyka w działalności przedsiębiorstw zostało omówione m.in. w pracach Cabigi [2007], Karmańskiej i 

in. [2008] i Matkowskiego [2006]. 
3
 Według Waśniewskiego i Skoczylasa [2002] w przedsiębiorstwie analiza finansowa dostarcza przesłanek do opraco-

wania racjonalnej strategii finansowej opierającej się na zasadach  

- utrzymania płynności, czyli że przedsiębiorstwo stale zachowuje zdolność do terminowego regulowania 

swoich zobowiązań, 

- rozsądnego ryzyka, czyli że firma posiada wystarczającą ilość kapitału własnego, aby przetrwać nawet 

w przypadku dekoniunktury gospodarczej, 
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utrzymania płynności, czyli zachowania zdolności firmy do regulowania swoich zobowiązań, 

wypracowywanie pożądanej rentowności czyli uzyskiwania nadwyżki przychodów nad poniesio-

nymi kosztami,  

prowadzenie właściwej polityki podziału zysku pozwalającej na zapewnienie odpowiedniego do-

chodu akcjonariuszom firmy, a jednocześnie na właściwy udział środków własnych w finansowaniu 

rozwoju firmy, 

zarządzania majątkiem (aktywami) spółki, zwłaszcza oceny prawidłowości struktury majątko-

wej i na tej podstawie określenia kierunku jej rozwoju poprzez odpowiednie inwestycje,  

zarządzania pasywami poprzez kształtowanie pożądanych relacji pomiędzy kapitałami własnymi 

a obcymi, zwłaszcza w aspekcie kosztu finansowania działalności przedsiębiorstwa. 

W sensie informacyjnym analiza finansowa jest specyficznym procesem transformacji infor-

macji ekonomiczno-finansowej. W trakcie tego procesu dane źródłowe o sytuacji przedsiębiorstwa i 

jego otoczeniu są przekształcane za pomocą metod analitycznych i technik przetwarzania w diagno-

zy i zalecenia gospodarcze. Źródła informacji analitycznej są wewnętrzne, umiejscowione w struk-

turze informacyjnej przedsiębiorstwa oraz zewnętrzne stanowiące jego otoczenie. W tej książce 

przyjęto, że podstawowym, acz nie wyłącznym, źródłem informacji dla analizy finansowej jest spra-

wozdanie finansowe firmy
4
. Sprawozdanie finansowe jest wyjątkowo użyteczne jako źródło rzetelnej 

informacji o przedsiębiorstwie, ponieważ raporty tego typu są: 

zunifikowane, co zapewnia porównywalność danych pomiędzy różnymi podmiotami gospodar-

czymi, 

wiarygodne, gdyż sprawozdania te zostały zweryfikowane przez biegłych rewidentów, 

sporządzane zgodnie z regułami określonymi przez przepisy prawa gospodarczego, 

dostępne, ze względu na obowiązek ich ujawniania poprzez złożenie we właściwym rejestrze są-

dowym, a w przypadku jednostek zobowiązanych do badania sprawozdań, do publikacji tych sprawoz-

dań w Monitorze Polskim B. 

Oparcie metodyki analizy finansowej na danych pochodzących ze sprawozdania finansowego jest 

wskazane także z tego względu, że dla osób spoza firmy, sprawozdanie to, co podkreślają Założenia 

…MSR, stanowi de facto wyłączne źródło informacji o kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa.  

                                                                                                                                                      
- efektywności finansowania, czyli pozyskiwania kapitału przy najniższym koszcie i przy najlepszych 

terminach jego spłaty, 

- zachowania samodzielności i niezależności obligującej kierownictwo firmy do prowadzenia takiej poli-

tyki pozyskiwania nowych środków, która nie prowadziłaby do ograniczenia uprawnień dotychczasowych właścicieli 

firmy, 

- zachowania właściwego wizerunku firmy, czyli prowadzenia takiej polityki bilansowej, która kreowa-

łaby właściwy obraz firmy zwłaszcza dla uczestników rynku kapitałowego. 
4
 Jak pisze Micherda „analiza finansowa opiera się głównie na informacjach zawartych w sprawozdawczości finanso-

wej, uzupełnionych informacjami szczegółowymi, wynikającymi z księgowości syntetycznej i analitycznej“ [2008]. 
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Zasady sporządzania tego sprawozdania, a także strukturę i zawartość jego najważniejszych 

elementów z uwzględnieniem przepisów Ustawy, standardów MSR oraz US GAPP omówiono 

szczegółowo w części I „Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej”. Poza sprawozdaniem 

finansowym w pracach analitycznych są wykorzystywane informacje pochodzące spoza systemu ewi-

dencji gospodarczej, przede wszystkim statystyki gospodarcze publikowane przez Główny Urząd Staty-

styczny, dane z rynków finansowych (giełda, kursy walut, stopy oprocentowania kapitału), informacje o 

sytuacji ekonomicznej głównych konkurentów zaczerpnięte z Krajowego Rejestru Sądowego. Monitora 

B, czy też udostępniane przez wywiadownie gospodarcze oraz agencje ratingowe. 

  Aby na podstawie dostępnej informacji finansowej można było sformułować odpowiednie 

diagnozy ekonomiczne i propozycje decyzyjne, dane źródłowe są przetwarzane za pomocą metod i 

narzędzi składających się na instrumentarium analizy finansowej. Ze względu na ściśle ilościowy 

charakter oraz posługiwanie się jednolitą jednostką miary, jakim jest pieniądz, współcześnie proce-

dury analizy finansowej są wykonywane jako algorytmy komputerowe. Możliwości wykorzystania sys-

temów informatycznych do automatyzacji sprawozdawczości oraz analizy finansowej zostaną obszernie 

omówione w części III tej książki „Wprowadzenie do informatyki finansowej”. 

Czynnością wstępną poprzedzającą właściwy proces analizy jest sformułowanie jej podstawo-

wych założeń. Poza ustaleniem celu analizy, założenia te dotyczą zakresu przestrzennego i czasowego 

badania, jak również określenia szczegółowego trybu postępowania analitycznego wraz z harmonogra-

mem realizacji. W ujęciu przestrzennym przyjęto, że obiektem studiów analitycznych jest kondycja 

finansowa przedsiębiorstwa produkcyjnego czy też przetwórstwa przemysłowego (Sekcja C – Polska 

Klasyfikacja Działalności). Dla tej formy działalności można przyjąć, że w strukturze aktywów trwa-

łych tego przedsiębiorstwa dominują rzeczowe środki trwałe. Natomiast w ujęciu wynikowym gros 

przychodów, kosztów, zysków i strat firma uzyskuje z podstawowej działalności operacyjnej
5
. W ujęciu 

czasowym uznano, że podstawowym okresem czasu będzie rok sprawozdawczy.  

Postępowanie analityczne można strukturalizować w ujęciu (p. rys. 0.1): 

metodologicznym, ze względu na charakter czynności podejmowanych w trakcie analizy, 

czasowym, mając na uwadze horyzont czasowy analizy, 

problemowym, ze względu na typ zagadnienia poddawanego analizie. 

 

 

                                              
5
 W przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego rzeczowe środki trwałe stanowią 75,4 % aktywów trwałych ogółem 

(dane GUS za 2007 r). Natomiast przychody netto ze sprzedaży produktów wynosiły 97,0 % przychodów z całokształtu dzia-

łalności, gdzie przychody z całokształtu działalności stanowią sumę przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów, przychodów pozostałych oraz przychodów finansowych. 
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Rys. 01. Wymiary analizy finansowej

metodologiczny czasowy

problemowy

prospektywna

retrospektywna

stan aktualny

płynność rentowność sytuacja

majątkowo 

- kapitałowa

Kategoryzacja

Informacji żródłowej

Analiza indeksów

struktury i dynamiki

Analiza 

wskaźnikowa

Analiza 

przyczynowa

inwestycje wartość firmy

W ujęciu metodologicznym, rys. 0.2, pierwotną czynnością, jaką należy wykonać w ramach analizy 

finansowej przedsiębiorstwa, zgodnie z jej źródłosłowem, jest próba dekompozycji zjawisk i proce-

sów ekonomicznych na elementy i relacje składowe. Czynność ta sprowadza się do identyfikacji, 

klasyfikacji i pomiaru wielkości charakteryzujących system ekonomiczny firmy, czyli wyizolowa-

nia tzw. podstawowych kategorii ekonomiczno-finansowych oraz określenie ich tendencji rozwo-

jowych. Warunkiem prawidłowej identyfikacji kategorii podstawowych jest zebranie odpowiednie-

go materiału faktograficznego. Jak już zaznaczono, w tej książce przyjęto, że tym minimalnym 

zbiorem informacji zapewniającym rzetelność i wiarygodność analizy finansowej jest sprawozdanie 

finansowe firmy. Na tym etapie wskazane też jest przekształcenie sprawozdań do postaci analitycz-

nej poprzez: 

łączenie i grupowanie poszczególnych pozycji sprawozdawczych w kategorie syntetyczne, 

eliminację pozycji o znaczeniu marginalnym, 

wyodrębnienie pewnych pozycji o szczególnym znaczeniu analitycznym. 
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Kategoryzacja informacji źródłowej

Analiza indeksów

struktury i dynamiki

Analiza wskaźnikowa

Badania przyczynowe

Sformułowanie 

celu analizy

Rys. 02. Analiza finansowa w ujęciu 

metodologicznym

Wnioski końcowe
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Jeżeli mamy dostęp do źródłowej dokumentacji księgowej, wówczas można podjąć trud 

„czyszczenia” obrazu sytuacji finansowej firmy poprzez eliminację operacji jednostkowych, incy-

dentalnych, ważących na aktualnych wynikach firmy, ale które raczej nie powtórzą się w przyszło-

ści. Czynność ta jest o tyle istotna, iż podstawą analizy finansowej jest prawidłowe rozróżnienie 

pomiędzy procesami czy też zdarzeniami o powtarzalnym charakterze od zdarzeń przypadkowych, 

a zatem sporadycznych, nadzwyczajnych. 

W trakcie przygotowywania sprawozdawczości analitycznej wyliczane są indeksy, które następ-

nie są wykorzystywane w badaniach dynamicznych i strukturalnych. Badania dynamiczne mają na celu 

identyfikację podstawowych trendów zmian w kategoriach finansowych będących przedmiotem anali-

zy. Z punktu widzenia analiz predyktywnych szczególnie istotne są badania strukturalne, gdyż to wła-

śnie zastana struktura decyduje o dynamice procesów ekonomicznych. Po przeprowadzeniu badań dy-

namicznych i strukturalnych informacje o przedsiębiorstwie są poddawane badaniom porównawczym, 

których celem jest ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa poprzez porównanie kategorii 

charakteryzujących sytuację gospodarczą firmy z wartościami, jakie uzyskały inne przedsiębiorstwa tej 

samej branży, wielkościami planowanymi lub wielkościami uznanymi za standardy dobrego gospoda-

rowania. Rezultatem tych badań jest ustalanie odchyleń od wartości (planowanych, normatywnych) 

stanowiących podstawę porównań
6
.  

Następnie przystępuje się do analiz wskaźnikowych, których celem jest określenie, czy efektyw-

ność zarządzania firmą, zwłaszcza uzyskiwane wyniki ekonomiczne, jest właściwa w relacji do inten-

sywności strumieni oraz wielkości zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo
7
. Wyniki analiz po-

równawczych i wskaźnikowych umożliwiają podjęcie badań przyczynowo – skutkowych. Zadaniem 

tych studiów jest identyfikacja i ocena podstawowych czynników, które mogą mieć wpływ na wielkość 

i dynamikę badanych kategorii oraz określenie relacji pomiędzy zmianą danej kategorii a kierunkiem i 

siłą oddziaływania wybranego czynnika. Na tym etapie analizy możliwe jest także określenie czynni-

ków zależnych i niezależnych od decyzji kierownictwa firmy. Podział ten jest o tyle istotny, iż badania 

analityczne powinny dać racjonalne podstawy do przygotowywania decyzji, których zadaniem będzie 

usunięcie nieprawidłowości wykrytych w trakcie prac analitycznych. Podsumowaniem analizy są wnio-

ski syntetyczne oraz ewentualnie propozycje działań naprawczych. 

Natomiast w ujęciu czasowym wyróżniamy następujące etapy analizy finansowej: 

                                              
6
 Szczególnie cenne dla analiz porównawczych są raporty GUS „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych” oraz 

„Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych” zawierające informacje o wartościach podstawowych kategorii 

bilansowych i wynikowych oraz najważniejszych wskaźnikach finansowych obliczonych dla poszczególnych branż i typów 

przedsiębiorstw. Bardzo ważnym kompendium informacji o wskaźnikach sektorowych są publikacje Dudycza i Skoczylas 

[2007, 2007a, 2008]. 
7
 Wyczerpujący przegląd metod wskaźnikowych w analizie finansowej zawarto m.in. w książkach Tyrana [2004], Wer-

stego [1993] i Wędzkiego [2009].  
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analiza retrospektywna, 

badania prospektywne. 

Analiza retrospektywna jest analizą typu ex post i dotyczy okresów minionych, a opiera się na do-

stępnych, archiwalnych sprawozdaniach finansowych. Na podstawie wyników analizy retrospektywnej 

wyprowadzane są wnioski dotyczące przeszłej i bieżącej sytuacji finansowej firmy, jak również identy-

fikowane są te trendy w zmianach podstawowych kategorii ekonomicznych, które mogą w sposób zna-

czący wpłynąć na perspektywiczną sytuację gospodarczą firmy. Analiza retrospektywna służy także 

celom kontrolnym i ma za zadanie zbadanie poprawności dotychczasowego sterowania procesami go-

spodarczymi w przedsiębiorstwie, a zwłaszcza zgodności rzeczywistego przebiegu procesów gospodar-

czych z założeniami ujętymi w planach gospodarczych uprzednio przyjętymi przez kierownictwo firmy. 

W badaniach retrospektywnych podejmowana jest też próba oceny, w jakim stopniu zastana struktura 

przedsiębiorstwa (zwłaszcza struktura majątkowo-kapitałowa) oraz dotychczasowe efekty ekonomiczne 

wpływają na ryzyko kontynuacji działalności gospodarczej.  

 Analiza prospektywna jest analizą ex ante, gdyż dotyczy okresów przyszłych działalności firmy. 

Analizę tę dzielimy na badania prospektywne w ujęciu krótkoterminowym (do 12 miesięcy) oraz w 

ujęciu długoterminowym dla okresów wieloletnich. Podstawa analizy prospektywnej jest przekonanie, 

że pewne zdarzenia z przeszłości, zwłaszcza trendy tych zjawisk, mogą wpłynąć na przyszłe wyniki 

przedsiębiorstwa. Głównym zatem zadaniem tej formy analizy jest pogłębienie badań trendów rozwoju 

sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, wstępnie zidentyfikowanych w fazie analizy retrospektywnej. 

Analiza prospektywna powinna także dostarczyć racjonalnych podstaw informacyjnych do podejmo-

wania krótko i długoterminowych decyzji finansowych. 

W sensie problemowym analiza finansowa może być uporządkowana na zasadzie przeglądu i ba-

dania najważniejszych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa w aspekcie finansowym. W tej 

książce podejście problemowe zostało obrane jako paradygmat strukturalny, zaś jako kryterium porząd-

kujące strukturę procesu analizy finansowej przyjęto horyzont czasowy wyznaczony przez poszczegól-

ne cele zarządzania przedsiębiorstwem. W tym ujęciu za cel krótkoterminowy, operacyjny przyjęto 

utrzymanie płynności, w perspektywie średniookresowej, taktycznej celem dominującym powinno być 

utrzymanie rentowności, natomiast za cel długoterminowy, strategiczny uznano przetrwanie i prawi-

dłowy rozwój, poprzez inwestycje, struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa
8
. Syntetycznym 

efektem tych działań powinien być systematyczny wzrost wartości firmy. Z powyższego wynika, że 

                                              
8
 Taki schemat postępowania analitycznego przyjęto nie tylko ze względu na kryterium chronologiczne. Współcześnie anali-

tycy coraz bardziej skłaniają ku tezie, że analiza płynności jest najważniejszym etapem badania kondycji ekonomicznej firmy. 

Przykładowo w opisie metodyki ratingu przedsiębiorstw stosowanej przez firmę konsultingową Fitch wyraźnie stwierdzono, 

że „Fitch przywiązuje dużą wagę do analizy wskaźników rentowności, płynności finansowej i zarządzania długiem opartą na 
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proces analizy finansowej w ujęciu problemowym powinien składać się z następujących, kolejnych 

etapów
9
, p. rys. 0.3. : 

- analiza płynności, 

- ocena rentowności, 

- badanie struktury majątkowo-kapitałowej, 

- analiza inwestycji i źródeł ich finansowania, 

- wycena wartości firmy. 

Na każdym z etapów analizy problemowej są przeprowadzane działania analityczne właściwe dla 

ujęcia metodologicznego czyli
10

: 

 - zdefiniowanie i identyfikacja najważniejszych kategorii ekonomicznych, 

 - przekształcenie dokumentacji do postaci analitycznej, 

 - analiza dynamiczna, 

 - analiza strukturalna, 

 - analiza porównawcza, 

 - analiza wskaźnikowa, 

 - analiza przyczynowo- skutkowa. 

Zgodnie z ujęciem czasowym każdy etap analizy problemowej będzie rozpoczynał się od stu-

diów retrospektywnych, a następnie będą prowadzone analizy prospektywne z horyzontem krótko oraz 

długoterminowym, p. rys. 03 

                                                                                                                                                      
przepływach pieniężnych”, i dalej „Fitch kładzie większy nacisk na wskaźniki oparte na przepływach pieniężnych niż na 

wskaźnikach kapitałowych” (http://www. fitchpolska.com.pl/ shared/ Metodyka_przedsiebiorstw.pdf). 
9
 Zaproponowany w tej książce sposób uporządkowania wiedzy o analizie finansowej ma charakter autorski, a przez to dys-

kusyjny. Alternatywne propozycje metodyki analizy finansowej dla przedsiębiorstw działających w realiach polskiej gospo-

darki można m.in. znaleźć w pracach Bednarskiego [2006], Bednarskiego i Waśniewskiego [1996], Dudycza [2000], Dudy-

cza i Wrzoska [2000], Dynusa i in. [2005] Gabrusewicza [2005], Hamrola i in. [2007], Kowalika [2003], Kwinto [2005], 

Leszczyńskiego i Skowronek-Mielczarek [2004], Micherdy i in. [2004], [2005], Nowaka [2008], Olszewskiego [1993], 

Pomykalskiej i Pomykalskiego [2004], Sierpińskiej i Jachny [2005], Siudek [2004], Walczaka [2007], Waśniewskiego 

[1993], Waśniewskiego i Skoczylasa [2002]. 

Natomiast metodyka analizy finansowej dla przedsiębiorstw amerykańskich została przedstawiona m.in. w książkach 

Alvareza [2002], Friedloba i in. [2003], Hendersona i Manessa [1992], Higginsa [2003], Higginsa i Gitmana 

[2009],Ittelsona [2008], Patersona [2006], Penaman [2003], Palepu i in. [2000], Stice i Stice [2006], White i in. [2003], 

Wilda i in. [2001]. 
10

 Instrumentarium metodologiczne analizy finansowej zreferowano m.in. w pracach Helferta [2004], czy Hozera i in. 

[1997] 
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Ze względu na przyjęcie koncepcji problemowej przy strukturalizacji procesu analizy finansowej 

część analityczną książki otwiera rozdział poświęcony analizie płynności. Badanie płynności finansowej 

(p. rozdz. 1) prowadzi się biorąc pod uwagę zdolność przedsiębiorstwa do terminowego wywiązywania 

się ze swoich zobowiązań finansowych. W tej książce analiza płynności została podzielona odpowied-

nio na etapy badań statycznych i dynamicznych. Na etapie statycznej analizy płynności, bazującej 

głównie na danych retrospektywnych pochodzących z bilansu (wg MSR – sprawozdanie z sytuacji fi-

nansowej), zajęto się m.in. możliwościami spłaty krótkoterminowego zadłużenia firmy poprzez upłyn-

nianie aktywów obrotowych. Retrospektywne, dynamiczne badania płynności polegają przede wszyst-

kim na ocenie informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych (wg MSR – sprawozdanie z 

przepływów pieniężnych) oraz rachunku zysków i strat (wg MSR – sprawozdanie z dochodu całkowi-

tego). W tej fazie przeprowadzona jest analiza cyklu środków przedsiębiorstwa wraz z badaniem 

wskaźników obrotowości. Ważnym etapem dynamicznej retrospektywnej analizy płynności jest ocena 

wypłacalności czyli zdolności przedsiębiorstwa do obsługi swego zadłużenia długoterminowego 

Analizę płynności zamyka faza badań prospektywnych. Krótkookresowa analiza prospektywna 

płynności służy przede wszystkim do racjonalnego przygotowania krótkoterminowych decyzji finanso-

wych w zakresie kształtowania relacji pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkotermi-

nowymi. Analiza prospektywna służy także do oceny, czy przedsiębiorstwu nie grozi bankructwo z 

powodu problemów płatniczych. Do tych zadań proponuje się wykorzystanie modelowania symulacyj-

nego oraz metody dyskryminacyjne.  

Po omówieniu zagadnień istotnych dla firmy w perspektywie krótkoterminowej (płynność) w 

rozdziale 2 zajęto się kluczowym problemem ekonomicznym w perspektywie średniookresowej, tj. 

rentownością działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W ramach analizy rentowności pokazano, 

jak oceniać wyniki finansowe firmy w ujęciu bezwzględnym i względnym (wskaźniki rentowności). 

Szczególną uwagę poświęcono analizie przyczynowej, której zadaniem jest badanie najważniej-

szych składników formuły obliczania wyniku finansowego czyli przychodów oraz poniesionych kosz-

tów. Rozdział zamyka ocena relacji pomiędzy uzyskanymi wynikami finansowymi, poniesionymi kosz-

tami i osiągniętymi przychodami. Relacje te badano między innymi przy użyciu modelu progu rentow-

ności oraz dźwigni łącznej, operacyjnej, finansowej. 

Dla oceny możliwości przetrwania i rozwoju firmy, a zatem dla jej perspektyw długotermino-

wych najważniejsze są wyniki badania struktury majątkowo-kapitałowej firmy, p. rozdz. 3. We wstęp-

nej fazie tej analizy omówione zostały relacje pomiędzy aktywami i pasywami przedsiębiorstwa ze 

względu na sposób spełnienia tzw. złotych zasad finansowania. Natomiast w ramach tzw. pionowego 

czytania bilansu wyróżniono: 
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- analizę dynamiki i struktury aktywów, w tym badanie relacji pomiędzy aktywami trwałymi i ob-

rotowymi, 

- analizę dynamiki i struktury pasywów, z uwzględnieniem relacji pomiędzy kapitałem własnym i 

obcym. 

Rozdział czwarty został poświęcony odtwarzaniu i powiększaniu majątku trwałego przedsiębior-

stwa poprzez inwestycje. Głównym zadaniem tego etapu analizy będzie wypracowanie i ocena założeń 

planowanej inwestycji w aktywa trwałe mając na uwadze wybrane aspekty majątkowe i kapitałowe. Po 

stronie majątkowej przedmiotem tej analizy będzie przede wszystkim ocena poszczególnych form in-

westowania środków przedsiębiorstwa w aktywa trwałe ze względu na spodziewaną stopę zwrotu oraz 

ryzyko inwestycyjne. Po stronie kapitałowej przedmiotem analizy prospektywnej będzie ocena możli-

wych sposobów sfinansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, zwłaszcza w aspekcie 

kosztu udostępnionego kapitału oraz ryzyka jego wycofania. 

Podsumowaniem analizy finansowej przedsiębiorstwa jest wycena wartości firmy sporządzo-

na bądź w ujęciu majątkowym bądź dochodowym (rozdz. 5).  
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1. Ocena płynności finansowej 

Zgodnie z Założeniami MSR, par. 16 płynność oznacza, że w najbliższej przyszłości, po za-

spokojenia znanych zobowiązań finansowych, jednostka będzie miała swobodny dostęp do środków 

pieniężnych
11

. W ujęciu bilansowym, statycznym przedsiębiorstwo jest płynne, jeżeli dysponuje środ-

kami pieniężnymi oraz ich ekwiwalentami (określanych dalej skrótowo jako gotówka) lub ma niewyko-

rzystane, a przyznane kredyty obrotowe na rachunku bieżącym
12

, 
13

. Wielkość tych środków powinna 

być na tyle duża, aby można było zareagować na „ewentualne zachwianie rytmiczności wpływów i 

wydatków kompensując rezerwą środków pieniężnych utrzymywanych w tym celu” [Dudycz i Wrzo-

sek, 2000, s. 51]. Natomiast w ujęciu przepływowym, dynamicznym przedsiębiorstwo jest płynne, jeśli 

pokrywa swoje zobowiązania poprzez zbywanie tych aktywów obrotowych, które są przeznaczone do 

zamiany na gotówkę zgodnie z naturalnym cyklem produkcyjnym (zapasy wyrobów gotowych, należ-

ności handlowe). W płynnej firmie powinna być zachowana zasada utrzymywania przepływowej rów-

nowagi płatniczej (tzw. matching principle), czyli że w danym okresie rutynowe, regularne zobowiąza-

nia są pokrywane z wpływów pieniężnych, jakie przedsiębiorstwo uzyskuje w ramach swej podstawo-

wej działalności gospodarczej. W prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie działalność ta powin-

na też generować pewną nadwyżkę pieniężną, którą można przeznaczyć bądź na finansowanie przed-

sięwzięć rozwojowych bądź celem zapewnienia odpowiednich korzyści akcjonariuszom firmy.  

Poza zachowaniem płynności w sensie finansowym dla przedsiębiorstwa sprawą fundamentalną 

jest utrzymanie opinii rzetelnego płatnika wśród partnerów gospodarczych. Każda rysa na tej reputacji 

spowodowana rzeczywistymi problemami płatniczymi, bądź plotką rozsiewaną przez konkurencję, mo-

że spowodować groźne reakcje otoczenia ekonomicznego w postaci: 

- odmowy udzielania kredytów, 

- żądania natychmiastowej zapłaty za dostarczone materiały i usługi, 

                                              
11

 Natomiast według Preliminary Views (par. 2.13) płynność (liquidity) oznacza, że jednostka dysponuje zasobami 

pozwalającymi jej na zaspokojenie zobowiązań finansowych, w tym zobowiązań wynikających z działalności operacyjnej 

i finansującej. Do posiadanych zasobów zaliczamy także zdolność jednostki do pozyskiwania kapitału, jak i wykorzystania 

posiadanych aktywów celem generowania wpływów gotówkowych. Zgodnie z Preliminary Views szerszym pojęciem, od 

płynności, jest określenie „elastyczność finansowa – financial flexibility“. Jednostka jest elastyczna finansowo, jeżeli nie tylko 

dysponuje wystarczającymi zasobami, aby spłacić zadłużenie zewnętrzne oraz istniejące zobowiązania, ale wówczas, gdy 

jednostka jest w stanie: 

uzyskiwać zwrot na poczynionych inwestycjach oraz finansować swoje potrzeby rozwojowe, 

podejmowac skuteczne działania, aby zmodyfikować wielkość oraz harmonogram przepływów pieniężnych, tak aby 

właściwie zareagować na niespodziewane zapotrzebowania i możliwości.  
12

 Struktura środków pieniężnych i ich ekwiwalentów powinna być opisana w informacji dodatkowej. Tam także powinna 

być podana informacja o wielkości przyznanego, a niewykorzystanego kredytu w odniesieniu do którego wszystkie warunki 

zawieszające zostały spełnione. Środki pieniężne mogą być przejściowo zdeponowane na krótkie okresy (od 1 dnia do 

najwyżej 1 miesiąca). 
13

 Traktowanie niewykorzystanego debetu na rachunku bieżącym jako ekwiwalentu pieniężnego dopuszcza MSR 7, par. 8. 
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- wycofywanie się odbiorców wyrobów firmy z obawy przed jej upadłością i utratą praw 

gwarancyjnych.  

W konsekwencji tych reakcji nawet niewielkie problemy płatnicze mogą ulec szybkiej eskalacji wsku-

tek konieczności ponoszenia tzw. kosztów trudności finansowych. Konsekwencją trwałej utraty płynno-

ści jest upadłość przedsiębiorstwa
14

. 

 Podstawowym źródłem informacji o sytuacji płatniczej jest sprawozdanie finansowe firmy, w 

tym: bilans, rachunek zysków i strat, a zwłaszcza rachunek przepływów pieniężnych, zwany też spra-

wozdaniem z cash flow
15

. Analityk powinien mieć także dostęp do zawartych w „Informacji dodatko-

wej” not objaśniających dotyczących struktury należności i zobowiązań, zwłaszcza pozabilansowych. 

Ze względu na operacyjne znaczenie płynności (firma może utracić płynność z dnia na dzień) istotne 

informacje można także znaleźć w sprawozdawczości krótkookresowej, czyli raportach kasowych, ze-

stawieniach wpływów i wydatków w okresach kwartalnych, miesięcznych, dekadowych czy dziennych.  

Zgodnie z przyjętą definicją płynności celem jej analizy jest badanie zdolności przedsiębiorstwa 

do terminowego regulowania zobowiązań. W ujęciu szczegółowym do zadań tego etapu analizy finan-

sowej należy:  

ocena przeszłej i aktualnej sytuacji płatniczej firmy, 

zasygnalizowanie zagrożeń dla wiarygodności płatniczej firmy w perspektywie krótko i długoo-

kresowej, 

przygotowywanie racjonalnych podstaw informacyjnych do podejmowania decyzji dotyczących 

zarządzania pieniądzem w firmie.  

Szczegółowy system analizy płynności, sprowadzony nierzadko do poziomu elementarnych jednostek 

organizacyjnych czyli tzw. ośrodków odpowiedzialności, jest warunkiem wprowadzenia w firmie no-

woczesnych metod zarządzania, jak budżetowanie finansowe czy ocena wyników na podstawie zrów-

noważonej karty dokonań, zwanej też strategiczną kartą wyników (Balanced Score Card). 

Analiza płynności jest ważnym etapem badania ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. 

Skrótowo ujmując im płynność jest wyższa, tym to ryzyko jest mniejsze. Ale z drugiej strony im płyn-

ność jest wyższa, tym koszty utrzymania tego stanu są wyższe. Zadaniem analizy płynności powinna 

                                              
14

 Zgodnie z art. 10 Prawa upadłościowego i naprawczego (Dz. U. nr 60, poz. 535 z dnia 9 kwietnia 2003 r) „Upadłość 

ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny”, a „dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje 

swoich wymagalnych zobowiązań” (art. 11 ust. 1).  
15

 W przypadku przedsiębiorstw sporządzających sprawozdanie według MSR źródłem informacji o sytuacji płatniczej są: 

sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu (a statement of financial position as at the end of the pe-

riod),  

sprawozdanie z całkowitych dochodów za dany okres (a statement of comprehensive income for the period)), 

sprawozdanie z przepływów pieniężnych za dany okres (a statement of cash flows for the period)). 
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być próba znalezienia pewnego racjonalnego poziomu płynności zapewniającego przedsiębiorstwu bez-

pieczeństwo płatnicze za rozsądną cenę.  

 

Analiza płynności

Statyczna analiza płynności  

(ujęcie bilansowe)

Dynamiczna analiza płynności 

(ujęcie przepływowe)

Bilans

(sprawozdanie z sytuacji finansowej)

Rachunek zysków i strat 

(sprawozdanie z całkowitych  dochodów)

Rachunek przepływów pieniężnych

(sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

Rys. 1.1. Schemat analizy płynności 

Analiza płynności może być przeprowadzona na podstawie obrazu statycznego oferowanego przez bi-

lans bądź obrazu dynamicznego, jaki dostarcza rachunek przepływów pieniężnych oraz rachunek zy-

sków i strat, p. rys. 1.1. Analiza płynności w ujęciu statycznym, bilansowym ma charakter retrospek-

tywny, historyczny, a jej celem jest przede wszystkim badanie relacji pomiędzy przeszłą a aktualną sy-

tuacją płatniczą firmy. W szczególności zadaniem analizy bilansowej jest określenie, jaka jest wielkość i 

struktura zadłużenia przedsiębiorstwa ujętego w bilansie jako zobowiązania krótkoterminowe. Następ-

nie wskazane jest przeprowadzenie oceny aktywów obrotowych (inwestycje krótkoterminowe, należno-

ści, zapasy) ze względu na ich płynność czyli możliwość zamiany na gotówkę. Finalnym etapem anali-

zy statycznej płynności jest badanie relacji pomiędzy bilansowymi zobowiązaniami krótkoterminowymi 

przedsiębiorstwa a potencjalnymi możliwościami ich uregulowania poprzez upłynnienie majątku obro-

towego wykazywanego w bilansie. Wyniki statycznej analizy płynności wyznaczają skalę bilansowej 
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płynności finansowej, a także pozwalają na oszacowanie, jaka jest rzeczywista dyspozycyjność środków 

uznanych w sensie bilansowym za płynne. Zakładając, że „będzie, tak jak było” na podstawie analizy 

retrospektywnej można wnioskować o kierunkach rozwoju sytuacji płatniczej firmy w perspektywie 

krótkoterminowej. 

Natomiast przedmiotem zainteresowania dynamicznej analizy płynności są te procesy gospodar-

cze, zwłaszcza ujawniające się w formie strumieni gotówkowych (wydatki i wpływy), które w sposób 

istotny oddziałują na sytuację płatniczą przedsiębiorstwa. Z pewnym przybliżeniem można przyjąć, że 

dynamiczna płynność finansowa jest niezagrożona, jeżeli wpływy środków pieniężnych są nie mniejsze 

od wydatków niezbędnych, aby spłacić w danym okresie wymagalne zobowiązania. W tym aspekcie 

kluczowym zadaniem dynamicznej analizy płynności jest badanie równowagi płatniczej firmy poprzez 

ocenę relacji pomiędzy podstawowymi przepływami pieniężnym czyli strumieniami spodziewanych 

wpływów i wydatków.  

W dynamicznej analizie płynności głównym źródłem informacji jest rachunek przepływów 

pieniężnych oraz rachunek zysków i strat. Analiza dynamiczna płynności może mieć charakter retro-

spektywny oraz prospektywny. Badania retrospektywne mają na celu ocenę dotychczasowej dynamiki 

sytuacji płatniczej przedsiębiorstwa, zwłaszcza sprawdzenie, czy w okresach minionych przedsiębior-

stwo wykazywało nadwyżkę pieniężną, czy przeciwnie – traciło pieniądz. W tej fazie analizy jest także 

istotne określenie, które formy działalności przedsiębiorstwa (operacyjna, finansowa, inwestycyjna) 

generowały nadwyżkę pieniądza, a do których i dlaczego trzeba było dopłacać. W ramach retrospek-

tywnej analizy płynności wskazane jest także badanie dynamiki przekształceń wybranych kategorii bi-

lansowych w trakcie tzw. cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa. Miarami dynamiki tych przekształceń 

są wskaźniki obrotowości oraz długości cyklu. Przy tak sformułowanych celach analitycznych można 

wyróżnić - w ramach dynamicznych badań płynności w ujęciu retrospektywnym - następujące zadania:  

- analiza dynamiki i struktury przepływów pieniężnych, zwłaszcza przepływów pieniężnych netto 

z działalności operacyjnej, 

- badanie cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa, w tym tzw. cyklu konwersji gotówki netto, 

- ocena wskaźników obrotowości.  

Dopełnieniem retrospektywnej analizy płynności w ujęciu dynamicznym jest analiza wypłacalności 

(solvency). Zgodnie z Założeniami …. MSR par. 16 „wypłacalność” oznacza dostępność środków 

pieniężnych przez dłuższy okres, co umożliwia jednostce terminowe regulowanie zobowiązań fi-

nansowych. Wypłacalność można też utożsamiać ze zdolnością firmy do obsługi zadłużenia długo-

terminowego, a zatem terminowej spłaty odsetek i rat głównych z tytułu zaciągniętych zobowiązań. 

 W trakcie analizy dynamicznej płynności prowadzone są także badania prospektywne, 

których zadaniem jest określenie kierunków rozwoju sytuacji płatniczej firmy w perspektywie krót-
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ko i długoterminowej. Badanie te mają na celu przygotowanie racjonalnych podstaw do podejmo-

wania krótkoterminowych decyzji finansowych. W ramach dynamicznej analizy płynności w perspek-

tywie krótkoterminowej prowadzone są następujące studia prospektywne: 

badanie relacji pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi, 

analiza poszczególnych składników aktywów obrotowych (inwestycje krótkoterminowe, zapasy, 

należności), 

ocena zobowiązań krótkoterminowych. 

Szczególnie istotna jest prospektywna analiza kształtowania się poziomu gotówki jako kryte-

rium płynności. Celem tej analizy jest próba znalezienia odpowiedzi na pytania, czy przedsiębiorstwo: 

zachowa równowagę płatniczą w obszarze działalności operacyjnej,  

utrzyma wypłacalność mając na uwadze spodziewane płatności z tytułu spłaty rat kapitałowych i 

odsetek, 

będzie w stanie wypłacić dywidendę z własnych środków płatniczych. 

Jeżeli gotówki może zabraknąć, to analitycy powinni wskazać, jakie aktywa finansowe powinny zostać 

rozwiązane bądź uznać, że przedsiębiorstwo potrzebuje zewnętrznego zasilenia gotówkowego w for-

mie, np. kredytu krótkoterminowego. Na etapie prospektywnej analizy płynności podejmowane są 

także próby oceny rozwoju sytuacji płatniczej przedsiębiorstwa w perspektywie średnio i długoter-

minowej. Do tych celów wykorzystuje się symulację komputerową oraz metody dyskryminacyjne.  

 Dysponując wynikami analizy płynności można podjąć próbę uszczegółowienia analizy ry-

zyka działalności gospodarczej poprzez jego odniesienie do odpowiednich segmentów działalności 

przedsiębiorstwa, wyróżnionych m.in. w strukturze rachunku przepływów pieniężnych. W efekcie 

uznajemy, że na ryzyko ogólne prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności ekonomicznej składają 

się następujące ryzyka szczegółowe, p. rys. 1.2: 

ryzyko operacyjne, 

ryzyko finansowe, 

ryzyko inwestycyjne. 
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Ogólne ryzyko 

działalności ekonomicznej

Ryzyko działalności 

operacyjnej

Ryzyko działalności 

finansowej

Ryzyko działalności 

inwestycyjnej

Rys. 1.2
 

 Przy czym ryzyko operacyjne wiąże się z niepewnością utrzymania płynności w obszarze dzia-

łalności operacyjnej ze względu na nieprzewidywalną zmienność strumieni pieniężnych (wpływów i 

wydatków operacyjnych) od których zależy nadwyżka pieniężna z działalności operacyjnej. Ryzyko 

finansowe wynika z niebezpieczeństwa, że przedsiębiorstwo utraci kontrolę nad swoją działalnością 

finansową, przede wszystkim z powodu nadmiernych wydatków na spłatę rat kapitałowych i odsetek z 

tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek czy leasingu finansowego. Ryzyko inwestycyjne 

odnosi się do segmentu działalności inwestycyjnej firmy i wiąże się z potencjalnym zagrożeniem, iż 

przedsiębiorstwo może mieć trudności z realizacją swoich przedsięwzięć inwestycyjnych, ze względu 

na, przykładowo, przekroczenie terminu zakończenia inwestycji, czy problemami z osiągnięciem pla-

nowanej efektywności ekonomicznej. Pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka zachodzi ścisła 

współzależność. Przykładowo wzrost ryzyka operacyjnego, ze względu na spadek rentowności, powo-

duje podwyższenie ryzyka finansowego, gdyż przedsiębiorstwo nierentowne prędzej czy później będzie 

miało problemy z obsługą swego zadłużenia. 

 Ryzyko operacyjne będzie szacowane na etapie statycznym (analiza kapitału obrotowego net-

to) oraz dynamicznym badaniu płynności (analiza cyklu operacyjnego). Ocena ryzyka finansowego 

będzie dokonana przede wszystkim na etapie analizy wypłacalności firmy. Natomiast wnioski o skali 

ryzyka inwestycyjnego można wyprowadzić poprzez badanie rachunku przepływów pieniężnych. Pew-

ną, bardzo spekulatywną, próbę oszacowania ogólnego ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej 

można podjąć posługując się modelami dyskryminacyjnymi omówionymi w pkt.1.2.3. Analiza płynno-

ści daje tylko wstępną orientację co do skali ryzyka gospodarczego, jakiemu poddawane jest przedsię-

biorstwo. Ocena ta zostanie pogłębiona w trakcie kolejnych etapów analizy finansowej, tj. badaniu ren-
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towności (ryzyko operacyjne), ocenie struktury majątkowo-kapitałowej (ryzyko finansowe), analizie 

inwestycji przedsiębiorstwa (ryzyko inwestycyjne). 

 

Statyczna analiza płynności

(ujęcie bilansowe)

Analiza zadłużenia 

krótkoterminowego

Analiza płynności 

aktywów obrotowych

Analiza relacji 

pomiędzy zadłużeniem 

krótkoterminowym a 

możliwością jego spłaty

Rys. 1.3 
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1.1. Retrospektywna, statyczna analiza płynności – ujęcie bilansowe 

Głównym celem statycznej analizy płynności jest ocena, czy relacje pomiędzy majątkiem obro-

towym firmy a zobowiązaniami krótkoterminowymi są prawidłowe, gwarantując ich terminową spłatę. 

Tym samym w ujęciu statycznym płynność finansowa przedsiębiorstwa jest analizowana poprzez, p. 

rys. 1.3: 

badanie wielkości zadłużenia krótkoterminowego przedsiębiorstwa, 

ocenę płynności aktywów obrotowych, 

badanie relacji pomiędzy aktywami obrotowymi, a zobowiązaniami krótkoterminowymi. 

Przy czym analiza relacji „aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe” obejmuje badania: 

w ujęciu bezwzględnym (rachunek płynności, kapitał obrotowy netto, inwestycja handlowa), 

w ujęciu względnym (wskaźniki płynności).   

 

1.1.1. Zobowiązania krótkoterminowe  

Mając na uwadze płynność finansową należy podkreślić, że realne wydatki pieniężne przedsię-

biorstwa są spowodowane przede wszystkim koniecznością regulowania zobowiązań firmy. Można 

wręcz przyjąć, że płynność finansowa jest to zdolność firmy do terminowej spłaty (regulacji) zobowią-

zań krótkoterminowych
16

. Z tego powodu w statycznej analizie płynności kluczowym etapem jest 

ocena wielkości i struktury zadłużenia przedsiębiorstwa w formie zobowiązań krótkoterminowych. 

Utrata przez firmę zdolności do spłaty swoich zobowiązań krótkoterminowych oznacza de facto utratę 

płynności finansowej ze wszystkimi tego konsekwencjami. W tym kontekście analiza zobowiązań krót-

koterminowych powinna dać odpowiedź na następujące pytania: 

czy poziom, jak i struktura zobowiązań krótkoterminowych są prawidłowe ze względu na skalę 

prowadzonej działalności gospodarczej, 

czy badana jednostka jest w stanie terminowo spłacać swoje zobowiązania krótkoterminowe, 

czy w przedsiębiorstwie występują zobowiązania przeterminowane i jakie to ma konsekwencje 

dla reputacji płatniczej firmy.  

W sensie kapitałowym zobowiązania krótkoterminowe stanowią podstawowe źródło finansowa-

nia aktywów obrotowych, zobowiązania te mogą też być przejściowo wykorzystane do finansowania 

                                              
16

 Precyzyjniej ujmując płynność finansowa jest to zdolność firmy do terminowej spłaty zobowiązań wymagalnych w najbliż-

szym okresie, zwykle są to najbliższe 12 miesięcy. Jeśli w bilansie wykazywane są znaczące zobowiązania handlowe o okre-

sie wymagalności powyżej 12 miesięcy, rezerwy krótkoterminowe lub inne rozliczenia międzyokresowe, wówczas w analizie 

płynności wartość zobowiązań krótkoterminowych powinna zostać zastąpiona poprzez wartość tzw. zobowiązań bieżących 

wyliczonych w sposób następujący: 

zobowiązania bieżące = zobowiązania krótkoterminowe + inne rozliczenia międzyokresowe + rezerwy krótkotermi-

nowe - zobowiązania handlowe o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy. 

W przypadku MSR zobowiązania bieżące (current liabilities) są definiowane przez MSR 1, par. 66.  
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aktywów trwałych. Badanie stopnia wykorzystania zobowiązań krótkoterminowych do finansowania 

aktywów zostanie przeprowadzone w ramach analizy kapitału obrotowego netto, p. pkt 1.3.2. 

 Aby zrealizować przyjęte powyżej zadania analityczne należy wykonać w ramach bilansowej 

analizy zobowiązań krótkoterminowych następujące czynności wstępne: 

klasyfikację zobowiązań krótkoterminowych, 

wyliczenie indeksów struktury i dynamiki zobowiązań krótkoterminowych, 

ocenę zobowiązań przeterminowanych. 

W bilansie sprawozdawczym została przeprowadzona podstawowa klasyfikacja zobowiązań w 

podziale na: wobec jednostek powiązanych, pozostałych jednostek oraz fundusze specjalne. Także w 

bilansie zobowiązania krótkoterminowe zostały ujęte według tytułu zobowiązania. W przedsiębiorstwie 

produkcyjnym zwykle dominują zobowiązania handlowe czyli zobowiązania wobec pozostałych jedno-

stek z tytułu dostaw i usług, przy czym zobowiązania te dodatkowo pogrupowano na zobowiązania o 

okresie spłaty do 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy
17

. 

Należy zwrócić uwagę, że zobowiązania bilansowe nie zawsze odpowiadają rzeczywistym 

zobowiązaniom firmy. Oprócz wymaganych płatności za dostarczone materiały, surowce, z tytułu 

zaległych wynagrodzeń, naliczonych podatków itp. firma może mieć też zobowiązania pozabilan-

sowe, nie ujęte w formie rezerw, wynikające z tytułu na przykład indosu weksli czy też gwarancji 

udzielonej na wyroby o których już wiadomo, że posiadają usterki produkcyjne
18

. W ocenie zobowią-

zań pozabilansowych należy zwrócić uwagę na zobowiązania warunkowe wynikające z poręczeń udzie-

lonych na rzecz innych podmiotów gospodarczych. W przypadku bankructwa tych podmiotów konse-

kwencje poręczeń mogą w sposób znaczący wpłynąć na wyniki firmy. Przedsiębiorstwo prowadzące 

operacje finansowe na rynku kapitałowym może też mieć zobowiązania z tytułu posiadanych instru-

mentów finansowych, np. kontraktów terminowych w formie opcji walutowych. Jeżeli zobowiązania 

                                              
17

 Zgodnie z wzorcem podanym w MSR 1 prezentacja zobowiązań krótkoterminowych może być ograniczona do następu-

jących pozycji: 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania, 

krótkoterminowe kredyty i pożyczki, 

krótkoterminowa część długoterminowych kredytów i pożyczek, 

zobowiązania z tytułu podatku bieżącego, 

krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania.  

Z tym że za MSR 1 par. 64 jako przykłady zobowiązań krótkoterminowych podano: 

zobowiązania finansowe klasyfikowane jako utrzymywane z przeznaczeniem do obrotu zgodnie z MSR 39,  

kredyty w rachunku bieżącym,  

krótkoterminową część długoterminowych zobowiązań finansowych,  

zobowiązania z tytułu dywidend, podatku dochodowego i inne zobowiązania nie związane bezpośrednio z działalnością 

handlową. 

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (typ, wartość) powinna być ujęta w „Dodatkowych informacjach i objaśnie-

niach”. 
18

 Wykaz zobowiązań pozabilansowych z określeniem ich charakteru i wartości powinien być podany w „Dodatkowych 

informacjach i objaśnieniach”. 
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warunkowe, pozabilansowe są istotne, to rzeczywista sytuacja płatnicza firmy może wyglądać dużo 

gorzej, niż by to wynikało na podstawie wyłącznie bilansowej oceny płynności.  

Dla analizy płynności kluczowe znaczenie ma klasyfikacja zobowiązań krótkoterminowych ze 

względu na termin ich wymagalności. W szczególności wskazany jest podział zobowiązań na termino-

we i przeterminowane. W bilansie analitycznym jednostka nie ujawnia zobowiązań przeterminowanych. 

z tego powodu wskazane jest opracowanie tzw. bilansu finansowego, w którym aktywa i pasywa są 

pogrupowane według płynnosći i terminu wymagalności. W bilansie finansowym przeterminowane 

zobowiązania krótkoterminowe grupuje się zazwyczaj razem z kredytami krótkoterminowymi ze 

względu na podobne ryzyko wycofania tych środków, p. także pkt 3 „Analiza sytuacji majątkowo-

kapitałowej”.  

W ramach wstępnej oceny struktury zobowiązań należy zidentyfikować stały poziom zobowiązań 

krótkoterminowych, ustawicznie odnawialny, a także sprawdzić, czy nie występuje cykl zobowiązań o 

charakterze sezonowym. Ustalenia te mogą okazać się istotne przy określaniu strategii finansowania 

aktywów obrotowych przez zobowiązania krótkoterminowe.  

Dla potrzeb szacowania kosztów finansowych wskazany jest podział zobowiązań krótkotermi-

nowych na zobowiązania odsetkowe i bezodsetkowe, co nie oznacza, że bezkosztowe. Przy czym zo-

bowiązania bezodsetkowe noszą nazwę spontanicznych, gdyż powstają jako naturalna konsekwencja 

prowadzenia rutynowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Do tej grupy zaliczamy zobowiąza-

nia handlowe z tytułu dostaw i usług oraz tzw. zobowiązania rozliczeniowe (fundusze specjalne, krótko-

terminowe rozliczenia międzyokresowe). Zobowiązania odsetkowe określane są jako umowne lub ne-

gocjacyjne, ponieważ powstają na skutek umowy o udostępnieniu kapitału krótkoterminowego w for-

mie pożyczki, kredytu bankowego, emisji krótkoterminowych papierów wartościowych. Utrzymywanie 

zobowiązań umownych wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych kosztów finansowych wyni-

kających z warunków umowy. 

Analiza strukturalna zadłużenia krótkoterminowego dokonywana jest za pomocą następujących 

indeksów i wskaźników:  

indeks udziału zobowiązań krótkoterminowych w pasywach ogółem: 

 = 
zobowiązania krótkoterminowe

 pasywa ogółem
  

indeks udziału zobowiązań krótkoterminowych w zobowiązaniach ogółem
19

: 

 = 
zobowiązania krótkoterminowe

 zobowiązania ogółem
 , 

                                              
19

 W ujęciu bilansowym zobowiązania ogółem odpowiadają pozycji B. pasywów „Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza-

nia”. 
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wskaźnik relacji zobowiązań krótkoterminowych do zobowiązań długoterminowych:  

= 
zobowiązania krótkoterminowe

 zobowiązania długoterminowe
 . 

Wysoka wartość indeksu udziału zobowiązań krótkoterminowych w pasywach ogółem może świadczyć 

o szybkiej wymagalności długu przedsiębiorstwa, a zatem o dużym zapotrzebowaniu na pieniądz w 

najbliższej przyszłości. Jeśli firma spodziewa się trudności z terminową spłatą zobowiązań krótkotermi-

nowych, wówczas powinna podjąć rozmowy ze swoimi wierzycielami celem uzyskania zgody na re-

strukturyzację swego zadłużenia, poprzez konwersję, czyli zamianę części zobowiązań krótkotermino-

wych na długoterminowe.  

Jeżeli analityk ma dostęp do odpowiednich dokumentów, wówczas wskazane jest badanie prze-

terminowanych zobowiązań krótkoterminowych tak w ujęciu bezwzględnym, jak i względnym. Prze-

terminowane faktury opiewające na duże sumy powinna być analizowane indywidualnie z uwzględnie-

niem skutków opóźnień w płatnościach w bezpośrednim wymiarze finansowym (karne odsetki), jak i 

pośrednim (pogorszenie reputacji płatniczej, umieszczenie w ogólnokrajowych rejestrach dłużników, 

zaniechanie dostaw materiałów z odroczonym terminem płatności, groźba egzekucji komorniczej). Ze 

względu na możliwe sankcje szczególnie uważnie należy się przyjrzeć wszelkim zobowiązaniom prze-

terminowanym o charakterze publiczno-prawnym. Dla przedsiębiorstwa zaległości tego typu mogą 

mieć szczególnie dotkliwe skutki, gdyż uniemożliwiają dostęp do niektórych źródeł finansowania czy 

uczestnictwo w przetargach ogłaszanych przez instytucje państwowe lub samorządowe.  

 W ramach analizy względnej zobowiązań przeterminowanych wskazane jest wyliczenie nastę-

pujących indeksów:  

indeks udziału zobowiązań przeterminowanych w zobowiązaniach krótkoterminowych = 

zobowiązania przeterminowane

 zobowiązania krótkoterminowe
 , 

indeks udziału zobowiązań przeterminowanych w zobowiązaniach ogółem = 

zobowiązania przeterminowane

 zobowiązania ogółem
 . 

Indeks udziału zobowiązań przeterminowanych w zobowiązaniach krótkoterminowych uchodzi za jed-

no z najważniejszych źródeł informacji o sytuacji płatniczej firmy
20

. Znacząca wartość tego indeksu, a 

zwłaszcza jego trend wzrostowy, stanowi przesłankę do postawienia tezy o bardzo poważnych pro-

blemach płatniczych przedsiębiorstwa, a wręcz stanowi sygnał o zbliżającym się bankructwie firmy 

ze względu na utratę płynności. 

                                              
20

 Niektórzy uważają, że zgrubna analiza płynności może być de facto ograniczona do oceny tylko jednego indeksu - 

indeksu udziału zobowiązań przeterminowanych w zobowiązaniach ogółem. Jeżeli wartość tego indeksu rośnie – płyn-
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Aby zachować swą reputację jako rzetelnego płatnika zarząd przedsiębiorstwa powinien dyspo-

nować odpowiednim systemem analizy oraz kontroli stanu i dynamiki swoich zobowiązań krótkotermi-

nowych. Skutecznym narzędziem kontroli stanu zobowiązań są wyspecjalizowane systemy informa-

tyczne, szerzej na ten temat, p. część III „Wprowadzenie do informatyki finansowej”. 

 

1.1.2. Aktywa obrotowe 

Przypomnijmy, że aktywa obrotowe obejmują te aktywa, które w zasadzie są zbywane, zuży-

wane, płatne, wymagalne w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy
21

. Analiza aktywów obrotowych 

ma za zadanie przeprowadzenie oceny, czy stany najważniejszych grup majątku obrotowego, tj: zapa-

sów, należności, inwestycji krótkoterminowych, w tym poziom środków pieniężnych są właściwe, do-

stosowane do skali aktywności gospodarczej, a także czy poszczególne składniki aktywów obrotowych 

są odpowiednio płynne.  

Ocena składników majątku obrotowego jest dokonywana poprzez odnoszenie ich stanów do ak-

tywów ogółem, a następnie porównywanie tak otrzymanych indeksów strukturalnych do analogicznych 

indeksów w innych przedsiębiorstwach tej samej branży. W analizie strukturalnej kluczowe znaczenie 

ma indeks udziału aktywów obrotowych w aktywach ogółem. Wartość tego indeksu jest silnie uzależ-

niona od przynależności branżowej przedsiębiorstwa, będzie wysoka dla branż mało kapitałochłonnych, 

niska dla przemysłu ciężkiego czy wydobywczego. Z tych powodów tylko wewnątrz branżowe porów-

nania indeksów struktury mają znaczenie analityczne
22

. 

Uzupełnieniem badań płynności aktywów obrotowych jest ocena ich struktury ze względu na jej 

zmienność. Badając wartość aktywów obrotowych wykazywaną w bilansie dla kolejnych lat można 

zwykle wyróżnić część stałą, wyznaczającą poziom poniżej którego wartość aktywów obrotowych nie 

spada oraz część zmienną. Można uznać, że ta wartość aktywów obrotowych, którą zaliczono do części 

stałej wykazuje pewne cechy aktywów trwałych, ponieważ okres związania części stałej w ujęciu war-

tościowym przekracza 12 miesięcy. W części zmiennej fluktuacje wartości aktywów mogą mieć cha-

rakter przypadkowy bądź wykazywać pewne regularności. Jeśli zmiany te pojawiają się cyklicznie, to 

można uznać, że część zmienna ma charakter sezonowy. Podział aktywów obrotowych na część stałą i 

zmienną ma znaczenie przy ustalania sposobu finansowania tych aktywów, jak również przy wyzna-

czaniu tzw. inwestycji handlowej netto. 

 

                                                                                                                                                      
ność firmy jest zagrożona, jeśli wartości indeksu są niewielkie i stabilne, to firma nie wykazuje symptomów utraty 

płynności. 
21

Definicja aktywów obrotowych (bieżących – current assets) według MSR, p. MSR 1.  
22

 Dane dotyczące struktury majątku obrotowego dla przedsiębiorstw produkcyjnych zawarte są w raporcie GUS „Wyniki 

finansowe przedsiębiorstw niefinansowych”. 
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1.1.2.1. Podział aktywów obrotowych ze względu na ich płynność  

Istotnym etapem analizy płynności w ujęciu statycznym jest strukturalizacja aktywów obroto-

wych ze względu na ich płynność. Możliwości płatnicze przedsiębiorstwa są bowiem ściśle uzależnione 

od płynności jego aktywów. Szczególną uwagę należy zwrócić na płynność należności krótkotermino-

wych, zwłaszcza handlowych, ponieważ ze względu na powszechną praktykę odroczonej płatności za 

dostarczone produkty i usługi likwidowane należności stanowią podstawowe źródło pieniądza dla 

przedsiębiorstwa.  

Należy przypomnieć, że w bilansie aktywa uporządkowane są według kryterium terminowości 

ich prawdopodobnego związania czyli oszacowania liczby jednostek czasu potrzebnych do zamiany 

danego składnika aktywów na pieniądz. Zgrubnie ujmując (zwłaszcza dla potrzeb analizy bieżącej dzia-

łalności przedsiębiorstwa) aktywa trwałe można uznać za niepłynne, natomiast aktywa obrotowe są 

płynną częścią majątku firmy
23

. Składniki majątkowe przedsiębiorstwa, które według Ustawy są zali-

czane do obrotowych, znacznie się jednak różnią się co do ich rzeczywistej obrotowości. Niektóre z 

tych aktywów, jak gotówka, są jednoznacznie płynne, z kolei zbywalność innych, na przykład zapasów 

produkcji w toku, jest wysoce problematyczna. Z tego powodu w ramach ogólnej oceny płynności 

przedsiębiorstwa wskazana jest szczegółowa analiza możliwości upłynnienia poszczególnych grup ak-

tywów obrotowych. Płynność aktywa obrotowego należy rozpatrywać mając na uwadze, że jego zbycie 

może nastąpić:  

- w sposób naturalny po zakończeniu rutynowego cyklu operacyjnego działalności przed-

siębiorstwa
24

, 

- w trybie doraźnym poprzez próbę natychmiastowej zamiany danego składnika na gotów-

kę. 

Jeżeli zakładamy sposób naturalny, to wówczas należy określić czas upłynnienia, czyli długość 

okresu w ciągu którego dany składnik aktywów może być zamieniony na środki pieniężne w trakcie 

cyklu operacyjnego. Gdy przyjmujemy tryb doraźny, to należy rozpatrzyć skalę spodziewanej utraty 

wartości aktywu obrotowego przy zamianie na gotówkę (wszak wszystko można szybko sprzedać, py-

                                                                                                                                                      
 
23

 Należy podkreślić, że także aktywa trwałe mogą okazać się wysoce płynne, jeżeli są tego rodzaju (np. nieruchomo-

ści), że można je szybko sprzedać, bądź zaciągnąć kredyt gotówkowy ustanawiając hipotekę na tych aktywach. Także 

inwestycje długoterminowe w formie depozytów czy akcji można szybko rozwiązać. Dla przedsiębiorstw 

sporządzających bilans według MSR w ramach aktywów trwałych wyróżnia się grupę aktywów trwałych 

przeznaczonych: 

do sprzedaży (available for sale assets) po odpowiedniej cenie, 

do zbycia (assets to be disposed) przy pierwszej okazji po cenie liikwidacyjnej. 

Niemniej w przedsiębiorstwie produkcyjnym, gdzie dominują rzeczowe środki trwałe, płynność zdecydowanej większo-

ści aktywów trwałych jest niska. 
24

 Dynamika płynności aktywów obrotowych uczestniczących w cyklu operacyjnym środków przedsiębiorstwa zostanie 

szczegółowo omówiona w pkt. 2. 
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tanie jest tylko za jaką cenę). Ze względu na ewentualną możliwość zamiany na pieniądz aktywa obro-

towe dzieli się na trzy grupy: 

- aktywa obrotowe zbywalne natychmiastowo, 

- aktywa obrotowe zbywalne naturalnie zgodnie z cyklem obrotu środków przedsiębior-

stwa,  

- aktywa obrotowe zbywalne z trudnościami. 

Pierwszą grupę stanowią najbardziej płynne środki obrotowe do których zaliczamy inwestycje krótko-

terminowe, drugą grupę tworzą należności terminowe oraz normatywne zapasy wyrobów gotowych 

zbywalne na rynku, trzecia, trudnopłynna grupa są to zapasy wyrobów gotowych nieznajdujące nabyw-

ców, zapasy półfabrykatów i materiałów do produkcji, należności sporne i przeterminowane. Przy oce-

nie doraźnej płynności przedsiębiorstwa należności terminowe oraz inwestycje krótkoterminowe, 

zwłaszcza pieniądz w kasie i na rachunku bankowym, traktuje się jako naturalne źródło pieniądza, na-

tomiast możliwość natychmiastowego upłynnienia zapasów materiałów do produkcji oraz półfabryka-

tów uważana jest jako ostateczność, rozważana jedynie w przypadku poważnych problemów płatni-

czych lub w ramach szerszego programu restrukturyzacji firmy. 

Klasyfikacja bilansowa

aktywów obrotowych 

aktywa obrotowe 

I płynności 

(inwestycje 

krótkoterminowe)

aktywa obrotowe 

II płynności 

(należności 

krótkoterminowe)

aktywa obrotowe 

III płynności 

(zapasy oraz krótko

terminowe rozliczenia 

międzyokresowe)

Rys. 1.4 

 Badania rzeczywistej płynności aktywów są bardzo pracochłonne, kosztowne i mogą być prze-

prowadzane jedynie w trakcie szczegółowej inwentaryzacji środków obrotowych firmy. Jeśli nie mamy 

możliwości analizy płynności aktywów obrotowych in situ, wówczas możemy przeprowadzić zgrubną, 

uproszczoną klasyfikację posługując się bilansem. Na tej podstawie wyróżniamy, p. rys. 1.4: 

aktywa obrotowe I płynności czyli inwestycje krótkoterminowe, 

aktywa obrotowe II płynności do których zaliczamy należności krótkoterminowe, 
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aktywa obrotowe III płynności obejmują zapasy oraz krótkoterminowe czynne rozliczenia mię-

dzyokresowe. 

Tego typu podział aktywów obrotowych określany jest też jako klasyfikacja bilansowa płynności
25

. 

Uproszczenia, i związane z tym błędne oszacowania przy stosowaniu bilansowej oceny płynności 

mogą być złagodzone poprzez zastąpienie wartości zobowiązań krótkoterminowych przez wartość zo-

bowiązań bieżących, a wartość aktywów obrotowych przez wartość aktywów bieżących. Przypomnij-

my, że tzw. zobowiązania bieżące wyliczane są w sposób następujący: 

zobowiązania bieżące = zobowiązania krótkoterminowe + inne rozliczenia międzyokresowe + re-

zerwy krótkoterminowe - zobowiązania handlowe o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy. 

Analogicznie, jeśli po stronie aktywów występują znaczące należności handlowe o okresie wymagalno-

ści powyżej 12 miesięcy, to w analizie płynności wartość aktywów obrotowych powinna zostać zastą-

piona poprzez wartość tzw. aktywów bieżących wyliczonych w sposób następujący: 

aktywa bieżące = aktywa obrotowe - należności handlowe o okresie wymagalności powyżej 12 

miesięcy. 

Błąd klasyfikacji bilansowej można także zminimalizować poprzez przeprowadzenie tzw. korek-

ty rynkowej wartości składników majątku obrotowego
26

. W ramach tej korekty wskazane jest zmniej-

szenie wartości aktywów obrotowych o zaliczki zapłacone na poczet przyszłych dostaw, wartości zapa-

sów produkcji w toku, wartości zapasów materiałów zbędnych oraz produktów wytworzonych, a nie 

znajdujących nabywców. W kategorii należności należy pominąć te wierzytelności, których termin 

płatności został w sposób istotny przekroczony. Pożądana jest także korekta niektórych składników 

aktywów obrotowych, zwłaszcza zapasów wyrobów gotowych, poprzez przeliczenie ich wartości we-

dług cen sprzedaży oraz inwestycji krótkoterminowych poprzez określenie ich aktualnej wartości ryn-

kowej. Firmy, które posiadają zapasy materiałów, będące przedmiotem obrotu giełdowego (np. zboże, 

ropa naftowa, metale szlachetne) mogą wartość tych zapasów traktować jako inwestycje krótkotermi-

nowe.  

Analiza struktury aktywów obrotowych ze względu na ich płynność dostarcza pewnych informa-

cji o stylu zarządzania firmą przez jej kierownictwo. Jeśli w strukturze aktywów dominują środki o wy-

                                              
25

 Jeżeli klasyfikacja bilansowa płynności jest przeprowadzana zgodnie z MSR na podstawie sprawozdania z pozycji finan-

sowej (a statement of financial position as at the end of the period), wówczas: 

aktywa obrotowe I płynności stanowią: gotówka i jej ekwiwalenty (cash and cash equivalents) powiększona o ak-

tywa finansowe dostępne do sprzedaży (Available-for-sale financial assets), 

aktywa obrotowe II płynności do których zaliczamy należności handlowe i pozostałe (trade and other receiva-

bles), 

aktywa obrotowe III płynności obejmują pozostałe składniki aktywów bieżących, przede wszystkim zapasy 

(inventories). 
26

 Jeżeli bilans / sprawozdanie z pozycji finansowej zostało sporządzane według MSR, to błąd klasyfikacji bilansowej 

minimalizują przeszacowania do wartości rynkowej i godziwej.  
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sokiej płynności, zwłaszcza gotówka, to można uznać, że firma jest zarządzana w sposób konserwa-

tywny. Jak już wspomniano, ten styl zarządzania minimalizuje ryzyko gospodarcze za cenę wysokich 

kosztów utrzymania płynności. Jeżeli poziom aktywów wysoce płynnych jest niski, to można uznać, że 

w firmie dominuje agresywny styl zarządzania. Kierownictwo jednostki jest przekonane, że poprzez 

odpowiednią synchronizację wpływów i wydatków będzie w stanie utrzymać płynność przy minimal-

nym zasobach gotówkowych. Styl agresywny zarządzania firmą wiąże się z wysokim ryzykiem gospo-

darczym, ale za to koszty utrzymania płynności są minimalne. Jeżeli badania analityczne wykazały, że 

przedsiębiorstwo utrzymuje niski poziom gotówki, to warto sprawdzić, czy stan ten wynika z przyjęte-

go agresywnego stylu zarządzania, czy też świadczy o prozaicznych problemach z generowaniem pie-

niądza, a tym samym o zagrożeniu płynności gotówkowej. 

 

1.1.2.2. Należności krótkoterminowe 

W bilansowej, statycznej analizie płynności aktywów obrotowych poczesne miejsce zajmuje 

analiza należności krótkoterminowych. Ocena należności krótkoterminowych stanowi pogłębienie 

analizy struktury aktywów obrotowych przeprowadzonej w pkt. 1.1.2.1. Konieczność szczegółowego 

przyjrzenia się należnościom wynika z tego, iż z jednej strony traktowane są one jako podstawowe źró-

dło pieniądza, z drugiej, w przeciwieństwie do inwestycji krótkoterminowych, należności wykazują 

duże zróżnicowanie tak co do ich rzeczywistej płynności, jak i terminu w jakim mogą zamienić się na 

gotówkę. Zgodnie z zasadą memoriałową transakcje, które skutkują powstaniem należności, zostały 

uwzględnione przy obliczaniu wyniku finansowego. Wzrost tych należności wpływa zatem dodatnio na 

poziom zysków, ale efekt gotówkowy gwarantują jedynie należności ściągalne. Badania należności 

mogą zatem dać podstawę do oceny płynności wyniku finansowego, czyli określenia w jakim stopniu 

zyski księgowe (skorygowane o koszty niepieniężne) odpowiadają realnej nadwyżce pieniężnej.  

Poza oceną płynności wyniku finansowego do podstawowych zadań bilansowej analizy należ-

ności krótkoterminowych zaliczamy: 

klasyfikację należności a następnie ich ocenę w ujęciu bezwzględnym, 

analizę względną należności z wykorzystaniem metod analizy wskaźnikowej,  

badanie należności przeterminowanych. 

Zgodnie z układem bilansu należności krótkoterminowe możemy klasyfikować ze względu na
27

: 

rodzaj jednostki od której należą się pieniądze:  

 od jednostek powiązanych, 

                                              
27

 Jeżeli bilans został sporządzany zgodnie z MSR, wówczas zalecany jest podział należności na należności z tytułu dostaw i 

usług (trade receivables) oraz pozostałe należności (other receivables), (MSR 1, par. 57). Szczegółowe dane o strukturze 



Edward Radosiński   Wprowadzenie do analizy finansowej 

2016-03-10   

 
32  

 od pozostałych jednostek, 

tytuł należności: 

 z tytułu dostaw i usług (tzw. należności handlowe), 

 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, i zdrowotnych oraz innych świadczeń, 

 inne. 

W bilansie wykazywana jest też wartość należności dochodzonych w drodze sądowej. Anali-

za tej kategorii bilansowej może dostarczyć istotnych informacji o ściągalności należności wykazy-

wanych w bilansie. Ważny jest także podział należności na stałe, systematycznie odnawiane w toku 

rutynowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa oraz zmienne. Przy czym zmienne należności 

krótkoterminowe możemy podzielić na sezonowe, których zmiany wykazują pewne regularności oraz 

trudne do przewidzenia, incydentalne należności krótkoterminowe.  

 Wstępna analiza bilansowa należności powinna polegać na ocenie wielkości, struktury oraz 

bezwzględnych zmian poszczególnych rodzajów należności w kolejnych latach bilansowych. W struk-

turze należności przedsiębiorstwa produkcyjnego powinny dominować należności handlowe, a więc 

należności z tytułu dostaw i usług niezależnie od okresu spłaty. Należności te wynikają z opóźniania 

zapłaty za produkty i usługi już dostarczone odbiorcom firmy. Zwłoka ta może mieć charakter manipu-

lacyjny, jeśli wynika jedynie z konieczności uwzględnienia opóźnień związanych z przyjęciem dosta-

wy, a następnie dokonaniem przelewu na konto firmy. Zasadniczo takie opóźnienie nie powinno prze-

kraczać kilku dni. Jeżeli jednak firma świadomie zezwala na prolongatę zapłaty, to wówczas mamy do 

czynienia z pewną formą udzielania kredytu, zwanego kredytem kupieckim, przez przedsiębiorstwo na 

rzecz swoich kontrahentów. Należy podkreślić, że dostawa z odroczoną płatnością jest standardową 

formą rozliczania się jednostki ze swoimi kontrahentami. Niektóre należności mają jednak charakter 

wymuszony, gdyż wynikają z samowolnego opóźniania terminów regulowania faktur przez odbiorców 

towarów i usług dostarczanych przez przedsiębiorstwo. Tego typu należności zaliczamy do należności 

przeterminowanych. 

Statyczna, bilansowa analiza wskaźnikowa należności krótkoterminowych polega na ocenie in-

deksów strukturalnych dotyczących udziału należności w aktywach ogółem oraz aktywach obrotowych: 

indeks udziału należności krótkoterminowych w aktywach ogółem = 
należności krótkoterminowe

aktywa ogółem
   

indeks udziału należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych = 

należności krótkoterminowe

aktywa obrotowe
.  

                                                                                                                                                      
należności krótkoterminowych (handlowe, publiczno-prawne, od pracowników) powinny być podane w „Dodatkowych 

informacjach i objaśnieniach”. 
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Ze względu na wpływ czynników zewnętrznych na możliwości windykacyjne przedsiębiorstwa 

ocenę poprawności indeksów strukturalnych należności należy przeprowadzać metodą porównawczą 

względem warunków kredytowania udzielanych przez innych dostawców działających w tej samej 

branży. Wzrost indeksu udziału należności krótkoterminowych w majątku obrotowym jest zjawiskiem 

pozytywnym, gdyż świadczy o przekształcaniu środków obrotowych z mniej płynnych (np. zapasy) na 

bardziej płynne, jakimi są należności, pod warunkiem że należności te są ściągalne. W przypadku na-

leżności krótkoterminowych analiza prowadzona wyłącznie w oparciu o wartości uśrednione może 

prowadzić do błędnych wniosków. Zdarza się bowiem, że mimo stosunkowo niskiej wartości udziału 

należności w aktywach obrotowych znaczna część należności jest przeterminowana, a nawet nieścią-

galna, natomiast pozostałe transakcje firma realizuje wyłącznie za gotówkę ze względu na narastający 

kryzys płatniczy.  

Kluczowe znaczenie dla oceny płynności przedsiębiorstwa mają wyniki szczegółowej analizy na-

leżności przeterminowanych. Należy pamiętać, że każda należność niezapłacona w terminie skutkuje 

zmniejszeniem się wpływów gotówkowych ze sprzedaży, zamrożeniem kapitału obrotowego oraz obni-

żeniem efektywności posiadanego majątku. Należność nieściągalna oznacza nie tylko utratę spodziewa-

nych zysków, ale także stratę wszystkich wydatków poniesionych celem wytworzenia dostarczonych, a 

nie opłaconych, produktów.  

 Przedsiębiorstwo powinno na bieżąco sporządzać zestawienia, w których zawarta jest szczegó-

łowa strukturalizacja należności z podziałem na bieżące i przeterminowane. W tabeli powinny być wy-

liczone także odsetki od należności, jak również informacja o ostatniej wpłacie dokonanej przez dłużni-

ka. Co pewien okres należy przeprowadzić szczegółowe badanie każdej należności przeterminowanej, 

włącznie z ogólną oceną kondycji i rzetelności finansowej danego dłużnika. Na tej podstawie podejmo-

wana jest decyzja o ewentualnym zaliczeniu długu do grupy tzw. należności nieściągalnych.  

Należy przypomnieć, że w prawidłowo sporządzonym bilansie należności przeterminowane 

lub o wątpliwej ściągalności nie powinny być ujmowane w wartości początkowej. Uznanie należności 

za przeterminowaną lub nieściągalną
28

 powinno bowiem, zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, spo-

wodować urealnienie wartości należności. Według art. 35 b Ustawy urealnienie to dokonuje się 

poprzez odpisy aktualizujące, które następnie zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów ope-

racyjnych lub do kosztów finansowych
29

. Skala tych odpisów zależy od okresu zalegania z zapłatą
30

 

oraz oceny stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty szacowanego poprzez analizę sytuacji dłużnika.  

                                              
28

 Ustawa nie definiuje pojęcie należności nieściągalnej. Za należność nieściągalną można uznać taką należność w sto-

sunku do której komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji. 
29

 Szczegółowe dane o wartości dokonanych odpisów aktualizujących (należności brutto, odpisy aktualizujące, należności 

netto) w podziale na odpisy od należności handlowych wobec jednostek powiązanych oraz pozostałych należności powinny 

być podane w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach”. 
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Analiza względna należności przeterminowanych jest dokonywana poprzez obserwację indek-

sów:  

indeks udziału należności przeterminowanych w należnościach krótkoterminowych ogółem = 

należności przeterminowane

należności krótkoterminowe ogółem
 . 

indeks udziału należności nieściągalnych w należnościach krótkoterminowych ogółem = 

należności nieściągalne

należności krótkoterminowe ogółem
 . 

Analiza należności przeterminowanych i nieściągalnych jest jednym z kluczowych punktów ana-

lizy finansowej przedsiębiorstwa. Wzrost tych indeksów sygnalizuje bowiem utratę przez przedsiębior-

stwo kontroli nad swoimi należnościami. Kontynuacja trendu wzrostowego dla indeksów należności 

przeterminowanych i nieściągalnych oznacza bardzo poważne zagrożenia dla płynności przedsiębior-

stwa, a w dłuższym okresie czasu prowadzi niechybnie do bankructwa firmy. 

 Analogicznie jak w przypadku zobowiązań kontrola stanu należności krótkoterminowych po-

winna być prowadzona z pomocą wyspecjalizowanego systemu informatycznego posiadającego moduł 

przetwarzania danych o rozrachunkach przedsiębiorstwa.  

 

1.1.3. Relacje pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi 

Zgodnie z przytoczoną we wstępie definicją płynność jest to zdolność przedsiębiorstwa do termi-

nowej spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Spłata tych zobowiązań jest dokonywana przede wszyst-

kim z pieniędzy, jakie firma uzyskuje poprzez upłynnienie aktywów obrotowych. Tym samym jednym 

z podstawowych zagadnień statycznej analizy płynności jest badanie relacji pomiędzy aktywami obro-

towymi, a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Badanie to ma na celu określenie, czy przedsiębiorstwo 

dysponuje aktywami obrotowymi o takiej wielkości i płynności, iż aktywa te zapewnią terminową spła-

tę zobowiązań krótkoterminowych. Analiza relacji pomiędzy aktywami obrotowymi, a zobowiązaniami 

krótkoterminowymi obejmuje następujące cząstkowe działania analityczne: 

rachunek płynności, 

ocena kapitału obrotowego netto, 

analiza inwestycji handlowej. 

 

                                                                                                                                                      
30

 Według Karmańskiej i in. [2003, str. 154] „odpis aktualizacyjny powinien wynosić, co najmniej:  

- 25% należności nie uregulowanych w okresie 3 – 6 miesięcy, 

- 50% należności nie uregulowanych w okresie 6 – 9 miesięcy, 

- 75% należności nie uregulowanych w okresie 9 – 12 miesięcy, 

- 100% należności nie uregulowanych w okresie powyżej 1 roku, 

licząc od terminu wymagalności danej wierzytelności“. 
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tab. 1.1. Rachunek płynności 

 

według Ustawy według MSR 

Inwestycje krótkoterminowe 
 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 (Cash and cash equivalents)  

  

 + Aktywa finansowe dostępne do 

sprzedaży  

(Available-for-sale financial assets) 

 - Zobowiązania krótkoterminowe 
 - Zobowiązania bieżące ogółem  

(Total current liabilities)  

 = PŁYNNOŚĆ GOTÓWKOWA (I stopnia)  

 + Krótkoterminowe należności 
 + Należności handlowe i pozostałe  

(Trade and other receivables)  

 = PŁYNNOŚĆ UWARUNKOWANA WPŁYWAMI (II stopnia) 

 + Zapasy  
 + Zapasy  

(Inventories) 

 = PŁYNNOŚĆ UWARUNKOWANA OBROTEM (III stopnia)  

  

1.1.3.1. Rachunek płynności 

 Przed przystąpieniem do szczegółowej analizy relacji pomiędzy aktywami obro-

towymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi wskazane jest przeprowadzenie bilanso-

wego rachunek płynności (tab. 1.1), aby w sposób przybliżony ocenić ogólną sytuację 

płatniczą przedsiębiorstwa na dany moment (dzień bilansowy). Na podstawie rachunku 

płynności można określić, czy w badanym okresie przedsiębiorstwo wykazuje zdolność 

do regulowania zobowiązań krótkoterminowych (płynność gotówkowa), jak zmieni się 

sytuacja pieniężna przedsiębiorstwa w perspektywie krótkoterminowej (płynność uwa-

runkowana wpływami), jak ukształtuje się płynność firmy w trakcie kontynuowania 

działalności operacyjnej (płynność uwarunkowana obrotem), p. np. Nahotko, 1998. W 

szczególności rachunek płynności udziela odpowiedzi na pytania: 

- czy spłata zobowiązań przez przedsiębiorstwo jest niezagrożona w najbliż-
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szej perspektywie? 

- czy w sytuacji ograniczonego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowa-

nia firma będzie w stanie finansować swoje potrzeby opierając się wyłącznie na we-

wnętrznych źródłach pieniądza? 

- czy firma będzie w stanie utrzymać płynność nawet w razie wyraźnego za-

łamania się skali obrotów? 

Sporządzenie rachunku płynności jest łatwe, a wszystkie potrzebne informacje 

znajdują się w bilansie. Z tego powodu rachunek ten można traktować jako etap badań 

wstępnych w trakcie których formułowane są pierwsze, zgrubne hipotezy o sytuacji płat-

niczej firmy, trendach jej zmian, potencjalnych zagrożeniach dla płynności i możliwych 

sposobach ich zneutralizowaniu.  

 

Zobowiązania 

długoterminowe

Aktywa 

obrotowe

Kapitał 

własny

Zobowiązania 

krótkoterminowe

AKTYWA PASYWA

Kapitały 

stałe

Rys. 1.5. Kapitał obrotowy netto (dodatni)

Aktywa 

trwałe

Kapitał 

obrotowy

netto
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1.1.3.2. Analiza statyczna kapitału obrotowego 

Patrząc od strony kapitałowej zadaniem analizy relacji pomiędzy aktywami obrotowymi a zobo-

wiązaniami krótkoterminowymi jest sprawdzenie, czy spełniona jest tzw. złota zasada bankowa (sze-

rzej, p. pkt. 3.1.1) czyli, czy terminowość związania aktywów odpowiada terminom wymagalności pa-

sywów, które te aktywa finansują. Zgodnie ze złotą zasadą bankową aktywa trwałe powinny być finan-

sowane przez tzw. kapitał długoterminowy (stały), natomiast aktywa obrotowe mogą być finansowane 

przez kapitał krótkoterminowy oraz ewentualną nadwyżkę kapitału stałego. Ocena relacji pomiędzy 

aktywami obrotowymi a źródłami jego finansowania przeprowadzana jest w ramach analizy tzw. kapi-

tału obrotowego przedsiębiorstwa, a zwłaszcza kapitału obrotowego netto. Analiza kapitału obrotowe-

go jest istotnym etapem analizy płynności, ponieważ niewłaściwe zarządzanie kapitałem obroto-

wym może poważnie zakłócić procesy produkcji i sprzedaży, zaniżyć rentowność operacyjną, a 

nawet doprowadzić do utraty płynności i w konsekwencji do bankructwa firmy. 

W ujęciu brutto kapitał obrotowy jest to ta część pasywów, która finansuje majątek obrotowy 

przedsiębiorstwa, z czego wynika, że kapitał obrotowy brutto jest równy wartości aktywów obroto-

wych. Ponieważ część majątku obrotowego firmy jest sfinansowana krótkookresowo poprzez zobowią-

zania (wobec dostawców, pracowników itd), kapitał obrotowy brutto jest korygowany do wartości net-

to, p. rys. 1.5
31

. Licząc kapitał obrotowy netto od strony majątkowej
32

: 

kapitał obrotowy netto = aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe (1.1). 

Licząc natomiast kapitał obrotowy netto od strony kapitałowej: 

kapitał obrotowy netto = kapitał stały – majątek trwały, 

gdzie  

kapitał stały = kapitał własny + rezerwy na zobowiązania + zobowiązania długoterminowe + roz-

liczenia międzyokresowe – inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe, 

w przybliżeniu: 

kapitał stały ≈ kapitał własny + zobowiązania długoterminowe. 

Kapitał obrotowy netto, zwany też kapitałem pracującym, jest to więc ta część kapitałów stałych, która 

jest wykorzystana do finansowania majątku obrotowego.  

Poziom kapitału obrotowego netto jest zależny od wielkości produkcji, sprzedaży oraz od długo-

ści cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa, szerzej p. pkt. 1.3. Poza obiektywnymi czynnikami ekono-

micznymi poziom kapitału obrotowego netto może wynikać z przyjętej przez kierownictwo firmy stra-

                                              
31

 Na rys. 1.5. zmieniono bilansową kolejność pasywów, ponieważ w praktyce nadwyżkę kapitału obrotowego netto ponad 

zobowiązania krótkoterminowe stanowi kapitał własny (tzw. kapitał własny w obrocie). Długoterminowy kapitał obcy, zwy-

kle w formie kredytów inwestycyjnych, finansuje przede wszystkim aktywa trwałe. 
32

 Jeżeli bilans / sprawozdanie z pozycji finansowej zostało sporządzane według MSR, to 
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tegii finansowania działalności operacyjnej, jak i sposobu dochodzenia do pewnej pożądanej struktury 

aktywów obrotowych. Utrzymanie kapitału obrotowego wiąże się z określonymi kosztami, bowiem im 

kapitał ten jest większy, tym obciążenie przedsiębiorstwa kosztami jego utrzymania – wyższe. Tym 

samym analogicznie jak w przypadku poziomu gotówki zadaniem analizy kapitału obrotowego netto 

powinno być określenie jego racjonalnego poziomu pozwalającego na bezpieczne prowadzenie działal-

ności gospodarczej przy możliwie niskich kosztach utrzymania kapitału. 

Jeżeli kapitał obrotowy netto jest dodatni, to część majątku obrotowego jest finansowana kapita-

łem stałym, czyli przez kapitał własny oraz kapitał obcy długoterminowy. Taka struktura finansowa 

pozwala na swobodne zarządzanie majątkiem firmy, podejmowanie ważnych dla sprawnego zarządza-

nia przedsiębiorstwem decyzji, jak: obniżanie cen czy utrzymywanie zapasów sezonowych. Jeżeli 

przedsiębiorstwo incydentalnie poniesie straty na działalności operacyjnej, to kapitał obrotowy netto 

(zwłaszcza tzw. kapitał własny w obrocie) stanowi pewien gwarant ich pokrycia bez naruszenia bezpie-

czeństwa płatniczego firmy. Kapitał obrotowy netto stanowi zatem zabezpieczenie dla przedsiębiorstwa 

na wypadek trudności ze sprzedażą wyprodukowanych wyrobów lub problemów z odzyskaniem należ-

ności od odbiorców. Jeśli kapitał obrotowy netto jest utrzymywany w formie tzw. rezerwy gotówkowej, 

to kapitał ten zabezpiecza tzw. płynność transakcyjną, czyli zdolność do natychmiastowego regulowa-

nia pilnych zobowiązań. Można więc uznać, że przedsiębiorstwo jest płynne w ujęciu bilansowym, 

wówczas gdy legitymuje się znaczącym, dodatnim kapitałem obrotowym netto.  

Zbyt duży kapitał obrotowy netto oznacza jednak nadmierne zaangażowanie kapitałów długoter-

minowych w finansowanie operacyjnej działalności przedsiębiorstwa, co jest sprzeczne z zasadą, że 

terminowość związania aktywów powinna odpowiadać terminowości wymagalności pasywów finansu-

jących te aktywa. Gdy źródłem kapitałów stałych wchodzących w skład kapitału obrotowego netto są 

kredyty, to przedsiębiorstwo ponosi określone koszty finansowe, gdy źródłem tym są kapitały własne – 

to nadmierny ich udział w finansowaniu majątku obrotowego może zmniejszyć stopę zwrotu dla wła-

ścicieli firmy.  

Ujemny kapitał obrotowy (zobowiązania krótkoterminowe większe od majątku obrotowego) 

oznacza, że część majątku trwałego firmy jest finansowana zobowiązaniami krótkoterminowymi. W już 

najbliższej perspektywie płynność firmy może być zatem zagrożona, ponieważ nawet wpływy (tylko 

hipotetyczne) z upłynnienia całości posiadanego majątku obrotowego nie wystarczą na pokrycie wyma-

galnych zobowiązań. W tym kontekście wyraźnie widać, że analiza kapitału obrotowego netto może 

pełnić funkcję systemu wczesnego ostrzegania, iż przedsiębiorstwo może mieć problemy z płynności w 

perspektywie krótkoterminowej. Dzięki tym informacjom firma może zawczasu wystąpić o krótko, a 

                                                                                                                                                      
kapitał obrotowy netto (net current capital lub working capital) = aktywa bieżące (current assets) - zobowiązania bieżące 



Edward Radosiński   Wprowadzenie do analizy finansowej 

2016-03-10   

 
39  

najlepiej długoterminowy kredyt bankowy i przeznaczyć go na spłatę najpilniejszych zobowiązań. Jeże-

li to jest nieosiągalne, wówczas przedsiębiorstwo powinno poczynić wstępne kroki celem wynegocjo-

wania układu oddłużeniowego z wierzycielami. 

Możliwości regulacji poziomu kapitału obrotowego netto występują przede wszystkim po stronie 

kapitałowej. Po stronie pasywów poziom ten ulega zmianie w wyniku operacji zmieniających strukturę 

źródeł finansowania, np. poprzez konwersję zadłużenia krótkoterminowego do długoterminowego, czy 

też spłatę zadłużenia krótkoterminowego środkami pieniężnymi zebranymi w wyniku emisji akcji. 

Ograniczone możliwości regulacji poziomu kapitału obrotowego netto występują także po stronie ma-

jątkowej, zakładając że kierownictwo przedsiębiorstwa dysponują pewną swobodą przegrupowania 

swoich aktywów poprzez zmianę relacji pomiędzy majątkiem obrotowym a trwałym. 

Poziom kapitału obrotowego netto stanowi jedną z bardziej wiarygodnych miar ryzyka operacyj-

nego. Wysoki kapitał obrotowy netto świadczy o niskim ryzyku operacyjnym, im ten kapitał jest niższy, 

tym ryzyko operacyjne wyższe. Jeżeli kapitał obrotowy netto jest ujemny, to można uznać, że ryzyko 

operacyjne jest bardzo wysokie, gdyż firmie grozi w bliskiej perspektywie utrata płynności w obszarze 

segmentu działalności operacyjnej. W określonej jednak sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa o silnej 

pozycji ekonomicznej względem swoich dostawców mogą podejmować to ryzyko, aby uzyskać dodat-

kowe korzyści ekonomiczne, szerzej na ten temat, p. pkt. 2.3. 

Do oceny tego ryzyka można wykorzystać wskaźniki mierzące relację pomiędzy kapitałem obro-

towym netto, a wielkością majątku przedsiębiorstwa, tj: 
kapitał obrotowy netto 

aktywa ogółem
. Przy czym rekomen-

dowana wartość tego wskaźnika silnie zależy do specyfiki branżowej. Im cykl produkcyjny jest dłuższy, 

tym wyższe wartości relacji kapitału obrotowego netto do aktywów są wymagane. Także pewne zna-

czenie informacyjne posiada wartość relacji pomiędzy kapitałem obrotowym netto a aktywami obroto-

wymi, czyli: 
kapitał obrotowy netto 

aktywa obrotowe
 . Za pomocą tego wskaźnika można ocenić zakres wykorzystania 

przez firmę kapitału obrotowego netto do finansowania swego majątku obrotowego. 

Należy podkreślić, że stwierdzenie, że cała wartość kapitału obrotowego netto wyliczona na pod-

stawie relacji (1.1) uczestniczy w finansowaniu cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa jest istotnym 

uproszczeniem. Bowiem przynajmniej część gotówki przedsiębiorstwa ma charakter tezauryzacyjny 

bądź stanowi rezerwę na wypadek wystąpienia nieoczekiwanych płatności. Precyzyjna analiza kapitału 

obrotowego netto może być przeprowadzona jedynie wówczas, gdy dokonamy podziału majątku obro-

towego oraz zobowiązań ze względu na ich zaangażowanie w działalność operacyjną firmy [p. Wędzki, 

                                                                                                                                                      
(current liabilities). 
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2003]
33

. Na tej podstawie będziemy w stanie oszacować, jaki jest udział w kapitale obrotowym netto 

następujących części: 

operacyjnej, zależnej od wielkości sprzedaży, a zatem określonej przez poziom aktywności w ob-

szarze podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, 

nieoperacyjnej, (pieniężnej czy też transakcyjnej), która ma charakter tezauryzacyjny lub jest 

utrzymywana na wypadek, gdyby pojawiły się niespodziewane, a znaczące kwotowo płatności. Można 

uznać, że operacyjny majątek obrotowy stanowi tą część aktywów obrotowych, która jest czynnie zaan-

gażowana w działalność operacyjną, czyli zapasy, należności krótkoterminowe, krótkoterminowe rozli-

czenia międzyokresowe oraz gotówka operacyjna, czyli ta część gotówki, która jest przeznaczona do 

bieżących rozliczeń. Reszta majątku obrotowego stanowią równowartość nieoperacyjnych aktywów 

operacyjnych.  

 

Aktywa trwałe

Operacyjne aktywa 

obrotowe

Kapitał stały

Nieoperacyjne aktywa 

obrotowe

Krótkoterminowe

zobowiązania 

operacyjne

Krótkoterminowe

zobowiązania 

nieoperacyjne

AKTYWA PASYWA

Operacyjne aktywa 

obrotowe netto

Rys. 1.6. Kapitał operacyjny netto

Kapitał obrotowy 

nettoOperacyjne aktywa 

obrotowe finansowane

 przez krót. zob. operacyjne

 

                                              
33

 Zagadnienie wyznaczania operacyjnego kapitału netto zostanie znacznie uproszczone, jeżeli, zgodnie z postulatami 

zawartymi w “Discussion Paper – Preliminary Views on Financial Statement Presentation”, w sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej (d. bilans) zostanie wyróżniony segment działalności operacyjnej.  
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Natomiast, jak zaznaczono w pkt. 2.1, zobowiązania operacyjne (spontaniczne) są to handlowe 

zobowiązania krótkoterminowe wynikające z bieżącej działalności operacyjnej, obejmujące zobowiąza-

nia z tytułu dostaw, wynagrodzeń, podatków i opłat, czyli ogólnie krótkoterminowe zobowiązania nie-

odsetkowe. Natomiast jako zobowiązania nieoperacyjne (negocjowane) uważa się kredyty i pożyczki 

krótkoterminowe, a także wyemitowane krótkoterminowe papiery dłużne, a zatem krótkoterminowe 

zobowiązania odsetkowe. Tym samym, p. rys. 1.6: 

operacyjny kapitał obrotowy brutto = zapasy + należności + krótkoterminowe rozliczenia mię-

dzyokresowe + gotówka operacyjna, 

operacyjny kapitał obrotowy netto =  

operacyjny kapitał obrotowy brutto – operacyjne zobowiązania krótkoterminowe =  

(zapasy + należności operacyjne + krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe + gotówka ope-

racyjna) – operacyjne zobowiązania krótkoterminowe, 

a zatem: 

nieoperacyjny kapitał obrotowy netto = kapitał obrotowy netto - operacyjny kapitał obrotowy net-

to.  

Można uznać, że operacyjny kapitał obrotowy netto ilustruje zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na fi-

nansowanie swojego obrotu.  

 

1.1.3.3. Inwestycja handlowa 

Jeśli analizujemy zależność pomiędzy aktywami operacyjnymi a zobowiązaniami operacyjnymi 

od strony majątkowej, wówczas: 

operacyjne aktywa obrotowe = operacyjny kapitał obrotowy brutto, 

operacyjne aktywa obrotowe netto = operacyjny kapitał obrotowy netto. 

Ponieważ zapasy i należności operacyjne są zwykle finansowane w formie kredytu kupieckiego (han-

dlowego) inwestycję taką można określić jako handlową, p. Stadtherr, 2007, przy czym, p. rys. 1.7: 

inwestycja handlowa brutto = operacyjne aktywa obrotowe,  

inwestycja handlowa netto = operacyjne aktywa obrotowe netto.  

Tak zdefiniowana wartość inwestycji handlowej netto może być ważną informacją analityczną. Znaczą-

cy wzrost tej inwestycji jest takim samym obciążeniem finansowym dla przedsiębiorstwa, jak, przykła-

dowo, realizacja dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego w obszarze aktywów trwałych. Inwestycja 

handlowa netto znajduje swoje pokrycie przede wszystkim w kapitale obrotowym netto. Jeżeli tego 

kapitału brakuje, wówczas przedsiębiorstwo musi zaciągnąć kredyty obrotowe celem uzupełnienia nie-

doboru kapitału. Z tego powodu każde obniżenie inwestycji handlowej netto jest korzystne dla przed-

siębiorstwa, gdyż: 
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uwalnia kapitał obrotowy netto, który można przeznaczyć na przykład na sfinansowanie akty-

wów trwałych, 

zmniejsza zapotrzebowanie na kredyty obrotowe, co skutkuje obniżeniem kosztów finansowych. 

Obniżenie inwestycji handlowej netto może nastąpić poprzez: 

zmniejszenie inwestycji handlowej brutto czyli poziomu zapasów i należności, 

podwyższenie poziomu zobowiązań handlowych. 

 

Aktywa trwałe

Operacyjne aktywa 

obrotowe

Kapitał stały

Nieoperacyjne aktywa 

obrotowe

Krótkoterminowe

zobowiązania 

operacyjne

Krótkoterminowe

zobowiązania 

nieoperacyjne

AKTYWA PASYWA

Inwestycja

 handlowa 

brutto

Inwestycja handlowa 

finansowana przez 

operacyjne zobowiązania 

krótkoterminowe

Inwestycja handlowa 

netto

Rys. 1.7. Inwestycja handlowa

 

 

Ponieważ zapasy i należności operacyjne są zwykle finansowane w formie kredytu kupieckiego (han-

dlowego) inwestycję taką można określić jako handlową, p. Stadtherr, 2007, przy czym, p. rys. 1.7: 

inwestycja handlowa brutto = operacyjne aktywa obrotowe,  

inwestycja handlowa netto = operacyjne aktywa obrotowe netto.  

Tak zdefiniowana wartość inwestycji handlowej netto może być ważną informacją analityczną. Znaczą-

cy wzrost tej inwestycji jest takim samym obciążeniem finansowym dla przedsiębiorstwa, jak, przykła-

dowo, realizacja dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego w obszarze aktywów trwałych. Inwestycja 
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handlowa netto znajduje swoje pokrycie przede wszystkim w kapitale obrotowym netto. Jeżeli tego 

kapitału brakuje, wówczas przedsiębiorstwo musi zaciągnąć kredyty obrotowe celem uzupełnienia nie-

doboru kapitału. Z tego powodu każde obniżenie inwestycji handlowej netto jest korzystne dla przed-

siębiorstwa, gdyż: 

uwalnia kapitał obrotowy netto, który można przeznaczyć na przykład na sfinansowanie akty-

wów trwałych, 

zmniejsza zapotrzebowanie na kredyty obrotowe, co skutkuje obniżeniem kosztów finansowych. 

Obniżenie inwestycji handlowej netto może nastąpić poprzez: 

zmniejszenie inwestycji handlowej brutto czyli poziomu zapasów i należności, 

podwyższenie poziomu zobowiązań handlowych. 

Jeżeli zmniejszymy poziom zapasów i należności handlowych, to warunkiem utrzymania dotychczaso-

wego poziomu aktywności produkcyjnej jest zastąpienie „masy przez szybkość“, czyli adekwatne pod-

wyższenie wskaźników rotacji dla składników cyklu operacyjnego. Natomiast podwyższenie zobowią-

zań handlowych jest możliwe pod warunkiem wynegocjowania u dostawców wydłużenia okresu spłaty 

kredytów kupieckich. W przypadku agresywnej polityki finansowej przedsiębiorstwo może podnieść 

poziom swoich zobowiązań krótkoterminowych nie płacąc w terminie. Tym samym firma obniża swoją 

inwestycję handlową netto dzięki zobowiązaniom przeterminowanym. Uwolnione w ten sposób środki 

spółka zamienia na inwestycje krótkoterminowe osiągając dodatkowe korzyści finansowe, kosztem 

jednak swej reputacji płatniczej. 

 

1.1.3.4. Analiza wskaźnikowa płynności w ujęciu bilansowym 

Analiza kapitału obrotowego netto służyła przede wszystkim ocenie bezwzględnej relacji pomię-

dzy możliwościami płatniczymi firmy (aktywa obrotowe) a oczekującymi płatnościami w formie zobo-

wiązań krótkoterminowych. Bilansowe wskaźniki płynności umożliwiają badanie tych relacji w ujęciu 

względnym biorąc pod uwagę skalę prowadzonej działalności gospodarczej. Przy obliczaniu bilanso-

wych wskaźników płynności aktywa, które, zgodnie z cyklem środków pieniężnych, zamienią się w 

pieniądz, czyli aktywa obrotowe, są przeciwstawiane zobowiązaniom krótkoterminowym. Tym samym 

ogólna bilansowa postać wskaźnika płynności przybiera formę
34

: 

ogólna postać bilansowego, statycznego wskaźnika płynności = 
[aktywa obrotowei]

 zobowiązania krótkoterminowe
 . 

gdzie: aktywa obrotowei – i-ta postać aktywów obrotowych  

                                              
34

 Jak już zaznaczono wcześniej, jeśli w bilansie wykazywane są znaczące należności i zobowiązania handlowe o okre-

sie wymagalności powyżej 12 miesięcy, rezerwy krótkoterminowe lub inne rozliczenia międzyokresowe, wówczas w wskaź-

nikach płynności wartość aktywów obrotowych powinna zostać zastąpiona poprzez wartość tzw. aktywów bieżących, a war-

tość zobowiązań krótkoterminowych - przez tzw. zobowiązania bieżące. 
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Wskaźniki bilansowe mierzą płynność firmy w ujęciu likwidacyjnym, gdyż ilustrują możliwości przed-

siębiorstwa do uregulowania zobowiązań krótkoterminowych poprzez zamianę na gotówkę (likwidację) 

aktywów obrotowych.  

 

Bilansowe wskaźniki płynności

Wskaźnik płynności 

gotówkowej 

(I stopnia – cash ratio)

Wskaźnik szybki

(II stopnia – quick ratio)

Wskaźnik 

płynności bieżącej

(III stopnia – 

current ratio)

Rys. 1.8 
 

 Mając na uwadze rachunkowy podział aktywów obrotowych ze względu na ich płynność finan-

sową, p. pkt. 1.1.2., można wyliczyć bilansowe wskaźniki płynności, odpowiednio I, II i III stopnia, p. 

rys. 1.8. Wskaźnik I stopnia jest określany jako wskaźnik wystarczalności gotówkowej, wskaźnik II 

stopnia - szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio), a wskaźnik III stopnia - bieżącej płynności finan-

sowej (Current Ratio). 

Wskaźnik I stopnia zwany wskaźnikiem płynności środków pieniężnych (cash ratio) może 

być zdefiniowany jako
35

, 
36

:  

wskaźnik płynności I stopnia (płynności środków pieniężnych) = 

aktywa obrotowe I płynności finansowej 

zobowiązania krótkoterminowe
 = 

inwestycje krótkoterminowe

zobowiązania krótkoterminowe 
 . 

                                              
35

 Jeżeli bilans / sprawozdanie z pozycji finansowej zostało sporządzane według MSR, to wskaźnik płynności I stopnia = 

(Gotówka i jej ekwiwalenty (Cash and cash equivalents)+ aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (Available-for-sale 

financial assets))/ (zobowiązania bieżące (current liabilities). 
36

 Dla podmiotów gospodarczych w podziale na sekcje i wybrane działy Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz sektory 

własności wskaźnik I stopnia płynności w podanej formie jest wyliczany przez GUS i publikowany w zestawieniu 

„Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych” [www.stat.gov.pl]. W roku 2008 dla przedsiębiorstw przetwór-

stwa produkcyjnego wskaźnik I stopnia płynności wynosił 25.1 %. Natomiast w ramach analizy wskaźników sektoro-

wych Dudycz i Skoczylas [2008] wyliczają wskaźnik I stopnia płynności w postaci: płynność finansowa I stopnia = 

(aktywa obrotowe ogółem (bez należności z tytułu dostaw i usług o płatności powyżej 12 miesięcy) / zobowiązania krót-

koterminowe (bez zobowiązań z tytułu dostaw i usług o płatności powyżej 12 miesięcy). Należy zwrócic uwagę, że w 

analizie wskaźników sektorowych przyjęto odwrotną numerację wskaźników stopnia płynności, aniżeli przyjeto w tej 

książce oraz systematyce GUS.  



Edward Radosiński   Wprowadzenie do analizy finansowej 

2016-03-10   

 
45  

Na podstawie wartości wskaźnika płynności środków pieniężnych można określić, jaka część zobowią-

zań może być uregulowana w sposób natychmiastowy. Rekomendowana wartość wskaźnika płynności 

środków pieniężnych jest ustalana na podstawie szczegółowej oceny rzeczywistej sytuacji płatniczej 

przedsiębiorstwa. Jeśli firma ma reputację rzetelnego płatnika, wówczas może sobie pozwolić na 

utrzymywanie bardzo niskich stanów środków pieniężnych na rachunku bieżącym. W razie potrzeby, na 

przykład ze względu na konieczność wypłacenie dywidendy, przedsiębiorstwo może zwrócić się do 

banku o udzielenie kredytu krótkoterminowego.  

Niekiedy wskaźnikowa analiza płynności gotówkowej jest sprowadzona do oceny tzw. wskaźni-

ków LR1 i LR2 (Liquidity Ratio), gdzie: 

 LR1 = 
gotówka + zbywalne papiery wartościowe

 aktywa obrotowe
 , 

LR2 = 
gotówka + zbywalne papiery wartościowe

 zobowiązania krótkoterminowe 
 . 

przy czym zbywalne papiery wartościowe są to akcje lub obligacje notowane na giełdzie (marke-

table securities), a tym samym natychmiastowo zbywalne po znanej cenie. 

Wskaźnik LR1 mierzy płynność aktywów obrotowych firmy, natomiast wskaźnik LR2 (nazywany 

też wskaźnikiem wysokiej płynności) określa zdolność firmy do spłaty bieżących zobowiązań bez ko-

nieczności upłynniania pozostałych składników aktywów obrotowych.  

Wskaźnik płynności II stopnia zwany też wskaźnikiem szybkim (quick ratio) definiujemy ja-

ko
37

, 
38

: 

wskaźnik płynności II stopnia (wskaźnik szybki) = 
aktywa obrotowe I + II płynności finansowej 

zobowiązania krótkoterminowe 
 

= 
inwestycje krótkoterminowe  + należności krótkoterminowe 

  zobowiązania krótkoterminowe  
 . 

Jeżeli posługujemy się pojęciami aktywów bieżących i zobowiązań bieżących, to wskaźnik szybki jest 

definiowany w postaci: 

wskaźnik szybki = 
aktywa bieżące - zapasy

zobowiązania bieżące
 . 

                                              
37

 Jeżeli bilans / sprawozdanie z pozycji finansowej zostało sporządzane według MSR, to wskaźnik płynności II stopnia = 

(Gotówka i jej ekwiwalenty (Cash and cash equivalents)+ aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (Available-for-sale 

financial assets) + Należności handlowe i pozostałe (Trade and other receivables)) / (zobowiązania bieżące (current 

liabilities). 
38

 W podanej formie dla podmiotów gospodarczych GUS wylicza i publikuje wskaźniki II stopnia płynności 

[www.stat.gov.pl]. W roku 2008 dla przedsiębiorstw przetwórstwa produkcyjnego wskaźnik II stopnia płynności wyno-

sił 85.8 %. Natomiast W ramach analizy wskaźników sektorowych Dudycz i Skoczylas [2008] wyliczają wskaźnik II 

stopnia płynności w postaci: płynność finansowa II stopnia = (aktywa obrotowe ogółem (bez należności z tytułu dostaw i 

usług o płatności powyżej 12 miesięcy) - zapasy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótko-

terminowe (bez zobowiązań z tytułu dostaw i usług o płatności powyżej 12 miesięcy). 
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Wskaźnik szybki jest traktowany jako najważniejszy spośród wskaźników płynności, gdyż ilustruje 

zdolność przedsiębiorstwa do szybkiej regulacji swoich zobowiązań poprzez upłynnienie aktywów ob-

rotowych z wyłączeniem tych kategorii aktywów, które najtrudniej zamienić na gotówkę. Występujące 

w liczniku wskaźnika szybkiego inwestycje i należności krótkoterminowe są zbywalne z bardzo dużym 

prawdopodobieństwem. Wysoki wskaźnik płynności szybkiej wzbudza zaufanie wśród kredytodawców 

i dostawców. Jeżeli jednak te wysokie wartości wynikają przede wszystkim z posiadania dużej ilości 

gotówki, to można posądzać przedsiębiorstwo o prowadzenie pasywnej polityce pieniężnej, co może 

skutkować zaniżeniem rentowności działalności gospodarczej. Zamiast zamrażać pieniądze na niskoo-

procentowanym rachunku bieżącym przedsiębiorstwo powinno swoją nadwyżkę gotówki reinwestować 

powiększając majątek firmy, lokować w długoterminowych inwestycjach, czy wreszcie wypłacić ak-

cjonariuszom w postaci dywidendy. Generalnie, zalecana wartość wskaźnika płynności szybkiej jest 

tym wyższa, w im bardziej ryzykownym, niestabilnym środowisku działa firma.  

Wskaźnik III stopnia zwany wskaźnikiem płynności bieżącej (current ratio) definiujemy jako
39

, 

40
: 

wskaźnik płynności finansowej III stopnia = 
aktywa obrotowe I+II+III płynności finansowej 

zobowiązania krótkoterminowe 
. 

= 
 aktywa obrotowe

zobowiązania krótkoterminowe 
 . 

Jeżeli posługujemy się pojęciami aktywów bieżących i zobowiązań bieżących, to wskaźnik bie-

żący jest definiowany w postaci: 

wskaźnik bieżący = 
aktywa bieżące

zobowiązania bieżące
 . 

Wskaźnik płynności bieżącej ilustruje możliwości firmy do regulowania bieżącego zadłużenia, 

pokazując krotność zabezpieczenia spłaty zobowiązań krótkoterminowych przez aktywa krótkotermi-

nowe. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym mniejszy jest udział zobowiązań krótkotermino-

wych w finansowania działalności operacyjnej. Niska (poniżej 1.0) wartość wskaźnika bieżącego ozna-

cza, że kapitał obrotowy netto jest ujemny. Innymi słowy przedsiębiorstwo posiada zbyt mało aktywów 

obrotowych w stosunku do wymagalnych zobowiązań krótkoterminowych, a tym samym mogą wystą-

pić problemy z ich regulowaniem. Poprzez szczegółową ocenę polityki finansowej analityk może jed-

                                              
39

 Jeżeli bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) zostało sporządzane według MSR, to wskaźnik płynności III stopnia 

= aktywa obrotowe (current assets)/ zobowiązania bieżące (current liabilities). 
40

 W podanej formie dla podmiotów gospodarczych GUS wylicza i publikuje wskaźniki III stopnia płynności 

[www.stat.gov.pl]. W roku 2008 dla przedsiębiorstwa przetwórstwa produkcyjnego wskaźnik III stopnia płynności 

wynosił 132.3 %. W ramach analizy wskaźników sektorowych Dudycz i Skoczylas [2008] wyliczają wskaźnik III stop-

nia płynności w postaci: płynność finansowa III stopnia = inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe 

(bez zobowiązań z tytułu dostaw i usług o płatności powyżej 12 miesięcy) 
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nak dojść do odmiennych wniosków. Wysoki poziom zobowiązań (pod warunkiem, że są terminowe) 

może być konsekwencją agresywnej polityki finansowania działalności bieżącej bazującej na zadłuża-

niu się u dostawców przedsiębiorstwa, czyli jak już wspomniano na świadomym utrzymywaniu kapitału 

obrotowego netto na poziomie bliskim zeru, a nawet ujemnym.  

Zbyt wysoka wartość wskaźnika płynności bieżącej może świadczyć o pasywnej polityce firmy, 

ponieważ nadmierne zapasy powinny być sprzedane lub zużyte w procesie produkcji, a nadmierne na-

leżności zainkasowane. Sygnałem ostrzegawczym są duże różnice pomiędzy wskaźnikiem bieżącym, a 

szybkim przy jednocześnie niskiej rentowności. Wskazane jest wówczas sprawdzenie, czy firma nie ma 

problemów za sprzedażą swoich wyrobów, gdyż taka właśnie sytuacja skutkuje wysokim poziomem 

zapasów, a tym samym aktywów obrotowych, przy jednocześnie niskich stanach zobowiązań handlo-

wych.  

Stosując bilansowe wskaźniki płynności należy mieć na uwadze, że występujące w nich kategorie 

bilansowe wyceniane są na podstawie historycznego kosztu ich nabycia, który może być różny w sto-

sunku do ich aktualnej wartości rynkowej. Przykładowo, wartość akcji posiadanych przez przedsiębior-

stwo może być zaniżona, a wartość należności zawyżona, gdyż część z nich jest sporna bądź de facto 

nie ściągalna. Także w warunkach wysokiej inflacji wycena zapasów produkcji w toku oraz wyrobów 

gotowych po koszcie wytwarzania, a zapasów po cenie nabycia może być zaniżona. Należy także 

uwzględnić, iż zachodzi brak zgodności czasowej między porównywanymi kategoriami ekono-

micznymi w bilansowych wskaźnikach płynności. Wskaźniki te mierzą pokrycie przyszłych zobowią-

zań bieżącymi aktywami. Natomiast faktyczne zobowiązania są regulowane realnymi, przyszłymi 

wpływami pieniężnymi, których wielkość jest zależna od spodziewanego wolumenu sprzedaży oraz 

marży zysku osiąganej na tej sprzedaży.  

Także wartości wskaźników płynności mogą być manipulowane w ramach tzw. kreatywnej księ-

gowości, szerzej na ten temat p. pkt. 2.4. Jeżeli przedsiębiorstwu zależy na podwyższeniu wartości 

wskaźnika szybkiego, to może to zrobić doraźnie, na koniec roku obrachunkowego poprzez wstrzyma-

nie się od zakupów skutkujących natychmiastowymi wypłatami. Innym sposobem jest „pożyczanie 

faktur”, a zatem fakturowanie dostaw, przy jednoczesnym zapewnieniu odbiorcy, że może zwrócić to-

war po zamknięciu bilansu. Z kolei wskaźnik płynności bieżącej ulega natychmiastowej poprawie, jeże-

li kierownictwo firmy podejmie decyzję o przeznaczeniu części aktywów bieżących na spłatę zobowią-

zań bieżących
41

.  

                                              
41

 Generalnie wartość dowolnego wskaźnika o wartości większej niż 1 możemy podnieść poprzez odjęcie tej samej liczby od 

licznika i mianownika formuły wskaźnika. Jeżeli chcemy podnieść wartość wskaźnika mniejszego niż 1, to tę samą liczbę 

należy dodać do licznika i mianownika formuły wskaźnika. Przykładowo przy aktualnej wielkości aktywów bieżących rów-

nej 60 mln zł oraz pasywów bieżących - 40 mln zł, wskaźnik płynności bieżącej dla firmy wynosi  
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Należy także podkreślić, że Ustawa daje dużą swobodę co do sposobu zaliczanie aktywów finan-

sowych jako inwestycji krótko bądź długoterminowe. To czy dany składnik aktywów finansowych jest 

przeznaczony do zbycia w ciągu 12 miesięcy, a zatem może być zaliczany do inwestycji krótkotermi-

nowych (art. 3 ust. 1 pkt 18), zależy wyłącznie od uznaniowej decyzji kierownictwa firmy. Przy znacz-

nym udziale inwestycji finansowych w aktywach firmy, daje to możliwość praktycznie dowolnego 

kształtowania wartości bilansowych wskaźników płynności.  

                                                                                                                                                      

= 
60 mln zł

 40 mln zł
 = 1.5. 

Na koniec roku firma może podnieść wartość tego wskaźnika do 2.0 poprzez wykorzystanie aktywów bieżących w wysokości 

20 mln zł do spłaty części zobowiązań bieżących, wówczas: 

= 
(60 - 20) mln zł

 (40 - 20) mln zł
 == 

40 mln zł

 20 mln zł
 = 2 . 
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1.2. Dynamiczna analiza płynności – ujęcie przepływowe 

Przedmiotem dynamicznej analizy płynności są te procesy ekonomiczne, a zwłaszcza prze-

pływy pieniężne, które mogą mieć wpływ na zmianę sytuacji płatniczej przedsiębiorstwa. W prze-

ciwieństwie do statycznej analizy bilansowej badania dynamiczne płynności są określane jako ana-

liza przepływowa czy też strumieniowa. Podstawową metodą dynamicznej analizy płynności jest 

zestawianie w różnej formie przepływów pieniężnych czyli wpływów i wydatków gotówkowych przed-

siębiorstwa w analizowanym okresie, a następnie interpretacja wyników tych zestawień. Przy czym 

zestawienia te mogą być robione w ujęciu bezwzględnym, gdzie podstawową miarą jest różnica pomię-

dzy wpływami, a wydatkami, czyli: 

przepływy pieniężne netto = wpływy pieniężne – wydatki pieniężne, 

bądź w ujęciu względnym za pomocą metod analizy wskaźnikowej, gdzie ogólna forma dyna-

micznego wskaźnika płynności ma postać: 

dynamiczny wskaźnik płynności = 
wpływy pieniężne 

 wydatki pieniężne 
 . 

Głównym źródłem informacji w dynamicznej analizie płynności jest rachunek przepływów pie-

niężnych. Jeśli przedsiębiorstwo nie jest zobligowane do sporządzania tego typu rachunku, to wówczas 

zgrubną analizę dynamiczną płynności możemy przeprowadzić posługując się bilansem oraz rachun-

kiem zysków i strat (nadwyżka finansowa). Istotne dla analizy płynności fakty można także znaleźć w 

notach objaśniających, zawierających m.in. informacje o: 

aktywach finansowych do obrotu, 

krótkoterminowych aktywach finansowych, 

instrumentach finansowych. 

W dynamicznej analizie płynności wyróżniamy fazę badań retrospektywnych (ex post) oraz 

prospektywnych (ex ante), p. rys. 1.9. Ocena retrospektywna obejmuje okresy minione i ma za zada-

nie zbadanie dotychczasowej dynamiki zmian w kształtowaniu się podstawowych przepływów pie-

niężnych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym firmy. Wyniki badań retrospektywnych oraz 

znajomość aktualnej sytuacji finansowej (płynność, rentowność, struktura majątkowo-kapitałowa) fir-

my pozwalają na przeprowadzenie oceny prospektywnej rozwoju sytuacji płatniczej, p. pkt. 1.2.2. 

Ocena ta ma za zadanie przygotowanie podstaw informacyjnych do podejmowania krótkotermino-

wych decyzji finansowych. Także w fazie analizy prospektywnej podejmowana jest próba przewi-

dzenia rozwoju sytuacji płatniczej firmy w perspektywie średnio i długoterminowej. 
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Dynamiczna analiza płynności

(ujęcie przepływowe)

Analiza 

retrospektywna

Analiza 

prospektywna

w perspektywie 

krótkoterminowej

w perspektywie 

długoterminowej

Rys. 1.9 

Dynamiczna analiza płynności ma istotne znaczenie w ocenie ryzyka gospodarczego w jego 

wszystkich, wyróżnionych wcześniej formach, tj. ryzyka operacyjnego, finansowego i inwestycyjnego. 

We właściwym dla analizy dynamicznej ujęciu strumieniowym ryzyko można zdefiniować jako groźbę, 

że dodatnie przepływy pieniężne (wpływy) mogą okazać się mniejsze od oczekiwanych, a ujemne prze-

pływy pieniężne (wydatki) większe od spodziewanych. W dynamicznej analizie płynności ocena ryzyka 

jest dokonywana między innymi w trakcie analizy rachunku przepływów pieniężnych, dynamicznego 

badania kapitału obrotowego netto czy analizy wypłacalności.  

 

1.2.1. Retrospektywna, dynamiczna analiza płynności 

Celem retrospektywnych badań płynności jest ocena dotychczasowych trendów w dynamice 

zmian sytuacji płatniczej przedsiębiorstwa, a zwłaszcza: 

określenie, czy przedsiębiorstwo generuje nadwyżkę pieniężną i czy jej wielkość jest adekwat-

na do skali prowadzonej działalności gospodarczej, 

zidentyfikowanie, które rodzaje działalności przedsiębiorstwa (operacyjna, inwestycyjna, fi-

nansowa) generują pieniądz, a która działalność jest konsumentem pieniądza w wymiarze netto, 

zbadanie cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa, a zwłaszcza prawidłowości relacji pomiędzy 

poszczególnymi etapami cyklu konwersji gotówki (cykl należności, zobowiązań, zapasów). 
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Retrospektywna, dynamiczna 

analiza płynności
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wypłacalności

Wskaźniki 
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Przepływy 

pieniężne netto z 

działalności 

operacyjnej

Rys. 1.10 

Dynamiczne badanie płynności obejmuje przede wszystkim analizę rachunku przepływów pienięż-

nych, ze szczególnym uwzględnieniem przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej. Tak-

że w tym punkcie zostanie omówiony cykl środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, gdyż dynamika 

tego cyklu, opisywana przez wskaźniki obrotowości i długości cyklu, wpływa na wielkość generowanej 

nadwyżki pieniężnej. Tym samym retrospektywna analiza dynamiczna płynności będzie obejmowała 

następujące cząstkowe zagadnienia, p. rys. 1.10:  

rachunek przepływów pieniężnych czyli ocena dynamiki i struktury przepływów pieniężnych 

w okresach minionych, 

przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, 

cykl operacyjny i cykl środków pieniężnych, 

wskaźniki obrotowości i długości cyklu. 

Znaczenie uzupełniające ma ocena układu sald przepływów pieniężnych z poszczególnych rodza-

jów działalności (operacyjna, inwestycyjna, finansowa) w zależności od aktualnej fazy rozwoju przed-

siębiorstwa, czyli tzw. analiza znaków. Retrospektywną analizę płynności zamyka badanie wypłacalno-

ści będące oceną dotychczasowej zdolności przedsiębiorstwa do obsługi swego zadłużenia długotermi-

nowego
42

. Badanie to obejmuje następujące fazy: 

analiza poziomu zadłużenia, 

ocena możliwości obsługi długu. 

 Wyniki retrospektywnej analizy płynności wraz z oceną aktualnej sytuacji płatniczej firmy zo-

staną użyte jako podstawa informacyjna w analizie prospektywnej płynności, p. pkt 1.3. 

 

 

                                              
42

Zgodnie z Założeniami …. MSR par. 16 „wypłacalność” oznacza dostępność środków pieniężnych przez dłuższy 

okres, co umożliwia jednostce terminowe regulowanie zobowiązań finansowych. 
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1.2.1.1. Rachunek przepływów pieniężnych  

Głównym źródłem informacji wykorzystywanych w retrospektywnej, dynamicznej analizie 

płynności jest rachunek przepływów pieniężnych, zwany też sprawozdaniem z cash flow, p. część I, 

pkt. 3.4
43

. Jeżeli przedsiębiorstwo nie jest zobligowane z mocy Ustawy do sporządzania tego zesta-

wienia, a kierownictwo firmy jest zainteresowane rzetelną analizą płynności, także w ujęciu dyna-

micznym, wówczas sprawozdanie z cash flow powinno być sporządzone przez dział rachunkowości 

zarządczej firmy, choćby w postaci skróconej, wyłącznie do badań analitycznych.  

Celem sprawozdania z cash flow jest ocena źródeł pochodzenia oraz wielkości uzyskanych 

przez jednostkę środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, jak również kierunków ich wykorzysta-

nia w toku działalności jednostki. Według MSR 7 (par. 4) sprawozdanie to umożliwia zarządzają-

cemu „ocenę zmian w aktywach netto jednostki, jej struktury finansowej (łącznie z płynnością i 

wypłacalnością) oraz zdolności jednostki do oddziaływania na kwoty i terminowość wystąpienia 

przepływów pieniężnych w celu przystosowania się do zmieniających się warunków rynkowych”. 

W sposób identyczny cele sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych ustala Krajowy Standard 

Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych". Należy przy tym przypomnieć, że od 01 

stycznia 2009 r. obowiązuje nowa wersja MSR 7 pod nazwą „Sprawozdanie z przepływów pienięż-

nych - Statement of Cash Flows”. 

Poprzez analizę sprawozdania z cash flow można uzyskać odpowiedź na istotne pytania doty-

czące dynamiki przepływów pieniężnych w okresach przeszłych, w tym: 

jaką nadwyżkę pieniężną wygenerowała jednostka w okresie sprawozdawczym, 

jakie formy działalności przedsiębiorstwa generowały pieniądz, a jakie ten pieniądz traciły, 

jaki jest udział czynników wewnętrznych (zysk netto, amortyzacja) i zewnętrznych (emisja pa-

pierów dłużnych i udziałowych, kredyty) w zasilaniu firmy w gotówkę, 

czy przedsiębiorstwo racjonalnie gospodarowało wypracowaną nadwyżką pieniężną. 

Jeżeli przyjmiemy założenie kontynuacji działania w postaci „będzie tak, jak było”, to czytający rachu-

nek przepływów pieniężnych może oszacować dynamikę określonych strumieni pieniężnych w przy-

szłości, a nawet próbować przewidzieć w jakiej wielkości i w jakim okresie te strumienie mogą się po-

jawić.  

 Analiza rachunku przepływów pieniężnych jest ważnym sposobem szczegółowej oceny ryzyka 

prowadzenia działalności gospodarczej. W analizie tej pomocne jest, że układ rachunku przepływów 

pieniężnych (podział na segmenty działalności operacyjnej, finansowej, inwestycyjnej) odpowiada 

                                              
43

 Jeżeli przedsiębiorstwo sporządza swoje sprawozdania zgodnie z MSR, to głównym źródłem informacji jest sprawozdanie 

z przepływów pieniężnych za dany okres (a statement of cash flows for the period). Od 01 stycznia 2009 sprawozdanie 
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przyjętemu w tej książce podziałowi ogólnego ryzyka prowadzenia działalności ekonomicznej na klasy 

ryzyka operacyjnego, finansowego i inwestycyjnego. 

 

Przychody z 

działalności 

operacyjnej

Koszty 

działalności 

operacyjnej

Wynik 

operacyjny

Przepływy 

pieniężne 

netto z 

działalności 

operacyjnejKorekta kosztów 

do wartości 

wydatków

Korekta 

przychodów do 

wartości wpływów

Rys. 1.11. Wynik operacyjny a przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

 Analiza przepływów pieniężnych stanowi istotne uzupełnienie analizy rentowności umożliwia-

jąc poznanie relacji pomiędzy wynikiem finansowym, a wynikiem kasowym, jak czasem się określa 

saldo przepływów pieniężnych, p. rys. 1.11. Szczególnie znaczenie analityczne mają próby znalezienia 

odpowiedzi na pytania: 

jeśli jest zysk, to dlaczego są kłopoty z płynnością? 

jeśli jest strata, to dlaczego jest nadwyżka pieniężna? 

Wielu analityków uważa, że właśnie sprawozdanie z cash flow pozwala dokonać pogłębionej 

oceny tempa zmian w sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa tak w ujęciu retrospektywnym, jak i 

prospektywnym. W przeciwieństwie do rachunku zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych 

jest mniej podatny na różnego typu manipulacje określane eufemistycznie jako kreatywna księgo-

wość. Ze względu na zasadę memoriałowego księgowania przychodów i kosztów kategorie ujęte w 

rachunku zysków i strat mają wyłącznie charakter ewidencyjny. Natomiast w rachunku przepływów 

pieniężnych, zwłaszcza sporządzonym metodą bezpośrednią, obowiązuje zasada kasowa, czyli że są 

ujmowane rzeczywiste wydatki i wpływy pieniężne. Jeżeli, przykładowo, zysk gotówkowy jest dużo 

wyższy niż zysk bilansowy, to analiza przepływów pieniężnych może pozwolić na wykrycie tzw. ci-

chych rezerw zysku tworzonych celem np. uniknięcia nadmiernego opodatkowania. Rezerwy te powsta-

                                                                                                                                                      
to zastąpiło dotychczasowe sprawozdanie o przepływie pieniężnym za dany okres (a cash flow statement for the pe-

riod). Szerzej na ten temat, p. cz. I „Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej”. 
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ją poprzez zawyżanie amortyzacji, aktywowanie niektórych kosztów, czy dokonywanie wątpliwych 

odpisów aktualizacyjnych, szerzej na ten temat, p. pkt 2.4. 
44

 

W rachunku przepływów pieniężnych jednoznacznie są przedstawione wpływy z tytułu zasila-

nia zewnętrznego oraz wydatki związane ze zwrotem środków. Dotyczy to zwłaszcza zasilania 

przedsiębiorstwa kapitałem obcym długoterminowym i krótkoterminowym w postaci kredytu ban-

kowego, pożyczek, obligacji czy innych papierów wartościowych. Zestawienie aktualnych źródeł 

dopływu oraz wykorzystania środków pieniężnych stanowi istotną informację przydatną przy sza-

cowaniu przyszłych przepływów pieniężnych. Badając sprawozdanie z cash flow należy mieć jed-

nak na uwadze pewne ograniczenia i zniekształcenia odwzorowania rzeczywistych strumieni pie-

niężnych w tym zestawieniu. Jak piszą Skoczylas i Waśniewski „najprościej pojęte przepływy pie-

niężne stanowią różnicę między rachunkiem zysków i strat a bilansem. Jednak wiele operacji w 

cyklu inwestycyjnym nie ma odzwierciedlenia w rachunku zysków i strat, lecz jest powiązana z 

cyklem finansowym. Ponadto niektóre operacje zmieniające stan zasobów majątkowych i kapitałów 

nie pociągają za sobą ruchu pieniądza. Toteż realne przepływy finansowe mogą być ustalone tylko 

na podstawie sprawozdania finansowego uzupełnionego o szereg danych szczegółowych prezentu-

jących operacje na kontach powiązanych z tymi sprawozdaniami” [2002, s. 31]. 

Pomiędzy przepływami pieniężnymi ujmowanymi w sprawozdaniu z cash flow a zmianami 

poszczególnych kategorii ekonomicznych wykazywanych w bilansie zachodzą ścisłe związki. 

Przyjmując perspektywę bilansową można uznać, że przedsiębiorstwo generuje pieniądz w dwojaki 

sposób: albo przez upłynnianie swoich aktywów albo poprzez zwiększanie swoich pasywów. W 

pierwszym przypadku dodatnie przepływy pieniężne występują przy sprzedaży zapasów, zwłaszcza 

wyrobów gotowych, kasowaniu należności, likwidacji inwestycji, czy pozbywaniu się rzeczowych 

aktywów trwałych. Firma może także pozyskać pieniądz drogą zaciągania zobowiązań z tytułu kre-

dytów bankowych, pożyczek, zobowiązań wobec dostawców, pracowników itp. Także zwiększenie 

kapitału w wyniku na przykład emisji akcji, skutkuje dodatnimi strumieniami pieniężnymi.  

I na odwrót, firma wydaje pieniądz celem bądź zwiększenia swoich aktywów bądź zmniejsze-

nia zobowiązań. Po stronie aktywów wydatki polegają na zakupach rzeczowych aktywów trwałych, 

zakładaniu nowych inwestycji, powiększaniu zapasów itd. Natomiast zmniejszenie pasywów celem 

spłaty kredytów, czy likwidacji innych zobowiązań skutkuje wydatkami, a zatem ujemnymi prze-

pływami pieniężnymi. Relacje pomiędzy zmianami w bilansie a przepływami pieniężnymi obrazuje 

równanie [Waśniewski, Skoczylas, 1995]: przepływy pieniężne po stronie aktywów = przepływy pie-

                                              
44

 Porównanie zysku gotówkowego z zyskiem bilansowym będzie znacznie ułatwione, jeżeli zostaną wprowadzone 

zmiany w sprawozdawczości finansowej proponowane w “Preliminary Views…”. 
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niężne po stronie pasywów czyli: przepływy pieniężne po stronie aktywów = przepływy pieniężne w 

obszarze kapitałów obcych + przepływy pieniężne w obszarze kapitałów własnych.  

W ujęciu retrospektywnym badanie sprawozdania z cash flow w pierwszej kolejności dotyczą 

dynamiki oraz struktury podstawowych kategorii ekonomicznych wykazywanych w sprawozdaniu 

(salda strumieni pieniężnych dla poszczególnych form działalności, bilansowa zmiana środków 

pieniężnych). Analiza strukturalna jest ułatwiona, jeżeli rachunek przepływów pieniężnych zostanie 

przedstawiony w postaci analitycznej, a zatem w układzie w którym pozycje o znaczeniu marginal-

nym zostaną bądź pominięte bądź zsumowane w kategorie zbiorcze, p. tab. 1.2. Analiza strukturalna 

sprawozdania z cash flow zwykle prowadzona jest „od dołu do góry”, czyli wpierw oceniane są 

wielkości syntetyczne, zamykające sprawozdanie, zwłaszcza kategoria „przepływy pieniężne netto - 

(Net increase (decrease) in cash and cash equivalents)”. W ramach sprawdzenia zgodności pomię-

dzy bilansem a rachunkiem przepływów pieniężnych należy porównać kategorie „bilansowa zmiana 

środków pieniężnych”, „środki pieniężne na początek okresu - Cash and cash equivalents at begin-

ning of period” oraz „środki pieniężne na koniec okresu - Cash and cash equivalents at end of pe-

riod”. Generalnie jednak nie powinno się przypisywać zbyt dużego znaczenia analitycznego dla 

pozycji syntetycznych w sprawozdaniu z cash flow. Poziom środków pieniężnych na początku i 

końcu okresu, a zatem i przepływy pieniężne netto mogą być efektem przyjętej polityki zarządzania 

gotówką, w tym decyzji zarządu firmy dotyczących np. podejmowania lub likwidacji inwestycji 

finansowych.  
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A. Przepływy środków pieniężnych  

z działalności operacyjnej 

 Metoda bezpośrednia   Metoda pośrednia  

I. Wpływy I. Zysk (strata) netto 

… II. Korekty razem 

II Wydatki 1. Amortyzacja 

…. …. 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) 

B. Przepływy środków pieniężnych  

z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 

…. 

II. Wydatki 

…. 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 

C. Przepływy środków pieniężnych  

z działalności finansowej 

I. Wpływy 

…. 

II. Wydatki 

…. 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) 

E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych 

F. Środki pieniężne na początku okresu 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) 

      

      

Tab. 1.2. Rachunek przepływów pieniężnych 



Edward Radosiński   Wprowadzenie do analizy finansowej 

2016-03-10   

 
57  

 

Przystępując do oceny strukturalnej rachunku z cash flow analityk powinien przede wszystkim 

przyjrzeć się tym segmentom działalności przedsiębiorstwa, gdzie odnotowano ujemne salda prze-

pływów pieniężnych. Ujemne saldo oznacza, że w tym segmencie firma traci pieniądz, co może 

stanowić potencjalne zagrożenie dla ogólnej płynności finansowej. Po wstępnej ocenie sald prze-

pływów przeprowadzana jest szczegółowa analiza wpływów i wydatków dla odpowiednich segmen-

tów przepływów pieniężnych z działalności przedsiębiorstwa, czyli, p. rys. 1.12: 

przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (Cash flows from operating activities), 

przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (Cash flows from investing activities), 

przepływy pieniężne z działalności finansowej (Cash flows from financing activities). 

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

operacyjnej

Działalność operacyjna

Wpływy Wydatki

Działalność inwestycyjna

Wpływy Wydatki

Działalność finansowa

Wpływy Wydatki

Rys. 1.12. Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

inwestycyjnej

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

finansowej

Przepływy pieniężne 

netto, razem 

Stan środków 

pieniężnych

Ocena rachunku przepływów pieniężnych w części dotyczącej wpływów i wydatków z tytułu dzia-

łalności finansowej pozwala na identyfikację źródeł zasilania przedsiębiorstwa w kapitał, zwłaszcza 

wpływów w formie zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych. 

Po stronie wydatków z tytułu działalności finansowej ujmowane są spłaty kredytów i pożyczek, a 

także wydatki, jakie firma ponosi na rzecz dostarczycieli kapitału, w tym odsetki w przypadku kapi-

tału obcego, dywidendy dla akcjonariuszy, opłaty leasingowe. 
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Analiza segmentu działalności finansowej dostarcza zatem informacji o źródłach finansowania 

działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza o skali wykorzystania kapitału zewnętrznego (kredyt, emi-

sja akcji i obligacji, leasing). Dla oceny płynności istotna jest zwłaszcza ocena dynamiki spłat za-

dłużenia oraz skala wydatków z tytułu jego obsługi. Dla akcjonariuszy ważna jest informacja o dy-

namice wypłat dywidendy oraz czy dywidendy te są wypłacane z nadwyżki pieniężnej czy też poprzez 

zaciągnięcie kredytu. 

Dla firmy znajdującej się w fazie stabilnego wzrostu saldo przepływów pieniężnych z działal-

ności finansowej jest zwykle dodatnie, ponieważ gdy nie zmienia się struktura finansowania, to bez-

względna wartość zadłużenia wzrasta wraz ze wzrostem majątku firmy. Saldo ujemne charakteryzu-

je przedsiębiorstwo znajdujące się w bardzo dobrej sytuacji finansowej, które wypracowuje znaczną 

nadwyżkę pieniężną netto z działalności operacyjnej. Firmę taką stać na spłatę zaciągniętych kredy-

tów, a nawet umorzenie wcześniej wyemitowanych akcji czy wykup dłużnych papierów wartościo-

wych.  

Badanie segmentu działalności finansowej może dostarczyć pewnych informacji o skali ryzyka 

finansowego, na jakie narażone jest przedsiębiorstwo. Jeśli w kolejnych latach szybko rosną wydat-

ki na spłatę kredytów i pożyczek, odsetki, opłaty z tytułu leasingu finansowego, to można uznać, że w 

firmie narasta ryzyko finansowe, czyli groźba utraty płynności z powodu nadmiernych wydatków na 

obsługę zadłużenia. Poprzez analizę segmentu działalności finansowej można także sprawdzić, czy 

przedsiębiorstwo nie stosuje praktyki rolowania kredytów (spłata zaległych kredytów poprzez zacią-

gania nowych długów), a tym samym czy na firmie nie zaciska się tzw. pętla zadłużenia. Groźba 

taka jest szczególnie realna, jeśli narastającym wydatkom finansowym towarzyszy stagnacja czy nawet 

spadek nadwyżki pieniężnej netto z działalności operacyjnej. 

W przypadku działalności inwestycyjnej wydatki i wpływy są skutkiem zmian stanu majątku 

trwałego oraz poziomu inwestycji finansowych. W tym segmencie rachunku przepływów pieniężnych 

analiza struktury wpływów i wydatków pozwala m.in. na ocenę kierunków inwestowania nadwyżek 

pieniężnych przedsiębiorstwa w majątek trwały, a więc czy są to inwestycje w wartości niematerialne i 

prawne, aktywa rzeczowe czy finansowe. Analiza struktury segmentu inwestycyjnego w połączeniu z 

danymi z pozostałych segmentów rachunku przepływów pieniężnych pozwala na ocenę źródeł finan-

sowania działalności inwestycyjnej, a zatem czy są to pieniądze obce (kredyt, leasing), czy własne 

(nadwyżka z działalności operacyjnej, emisja akcji), kapitały zewnętrzne czy wewnętrzne. 

Poprzez badanie segmentu działalności inwestycyjnej także można ujawnić skalę przepływów pie-

niężnych pomiędzy jednostkami zależnymi i stowarzyszonymi z tytułu obrotu akcjami, udziałami czy 

papierami wartościowymi. W praktyce dla przedsiębiorstwa znajdującego się fazie stabilnego wzrostu 

saldo przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej powinno być ujemne. W dobrze funkcjonu-
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jącej firmie wydatki na inwestycje rzeczowe i finansowe zwykle znacznie przewyższają wpływy z tego 

tytułu. Saldo dodatnie może być efektem restrukturyzacji firmy i związanej z tym wyprzedaży zbędnego 

majątku produkcyjnego lub zmniejszenia zaangażowania na przykład w nieruchomości czy aktywa fi-

nansowe. 

 Z analizy segmentu przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej można wyciągnąć 

pewne wnioski, co do skali ryzyka inwestycyjnego. Jeżeli w kolejnych latach wydatki na inwestycje są 

znaczne, to ryzyko inwestycyjne, czyli groźba utraty płynności z powodu tzw. przeinwestowania, staje 

się dla przedsiębiorstwa istotnym zagadnieniem. Na ile ta groźba jest realna można osądzić dopiero po 

szczegółowym przebadaniu każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego ze względu na terminowość reali-

zacji (inwestycje rzeczowe), czasookres związania (inwestycje finansowe), a zwłaszcza uzyskaną stopę 

zwrotu w stosunku do poniesionych nakładów. 

W segmentach działalności finansowej i inwestycyjnej cechą szczególną przepływów jest ich 

decyzyjne podłoże, czyli że przepływy te są aktywowane jako konsekwencja świadomej polityki 

kierownictwa firmy. W przypadku działalności inwestycyjnej dotyczy to takich pozycji, jak: zbycie 

lub zakup wartości niematerialnych i prawnych, inwestycje w nieruchomości czy nabycie aktywów 

finansowych. Także w obszarze działalności finansowej zaciągnięcie lub spłata kredytu, emisja 

papierów wartościowych czy wypłata dywidendy jest świadomą decyzją kierownictwa przedsię-

biorstwa. Jeżeli w danym roku wybrana pozycja z przepływów inwestycyjnych bądź finansowych 

ma wielkość znaczącą, to należy zbadać, które to zdarzenia ekonomiczne dały efekt gotówkowy 

wykazany w sprawozdaniu z cash flow. Przykładowo warto sprawdzić, czy podjęcie decyzji o 

sprzedaży znaczącej inwestycji finansowej miało na celu jedynie realizację zysków, czy też zostało 

wymuszone przez trudną sytuację płatniczą przedsiębiorstwa. 

Nie negując znaczenia sytuacji w segmentach działalności finansowej i inwestycyjnej należy 

jednak jeszcze raz podkreślić, że dla przedsiębiorstwa produkcyjnego najważniejszym etapem dy-

namicznej analizy płynności jest ocena przepływów środków pieniężnych z działalności operacyj-

nej. Zwłaszcza istotne znaczenie analityczne ma badanie kategorii pieniężnej ujawnianej w spra-

wozdaniu jako „przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - (Net cash provided by (used 

in) operating activities)”. 
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2.1.2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  

Analizując strukturę rachunku przepływów pieniężnych należy pamiętać, że w przedsiębior-

stwie produkcyjnym działalność operacyjna jest główną formą aktywności gospodarczej, a tym sa-

mym powinna być podstawowym źródłem pieniądza. Z tego powodu wielkość, dynamika i struktu-

ra przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej decyduje o sytuacji płatniczej firmy, a 

zwłaszcza o trwałej zdolności firmy do regulowania swoich zobowiązań.  

Uważa się, że badanie stanu i dynamiki przepływów pieniężnych netto z działalności operacyj-

nej (określanych też jako gotówka operacyjna netto lub operacyjny cash flow), ze względu na ich 

kasowy charakter, jest istotnym etapem analizy finansowej dla przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przy-

kładowo dla agencji ratingowej Fitch kluczowe znaczenie dla oceny kondycji ekonomicznej ma „zdol-

ność podmiotu do generowania gotówki, znajdująca odzwierciedlenie we wskaźnikach będących po-

miarem zyskowności i zdolności do obsługi zobowiązań na bazie przepływów gotówkowych”. W fazie 

analizy rentowności, p. pkt. 2, kasowa ocena sytuacji finansowej firmy zostanie pogłębiona poprzez 

memoriałową ocenę wyniku finansowego na sprzedaży. 

Jak zaznaczono w cz. I, pkt. 3.4, saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej 

można uzyskać z rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego bądź metodą bezpośrednią, 

kasową bądź pośrednią. Aby wyznaczyć cash flow bezpośrednio dokonuje się zestawienia opera-

cyjnych wpływów pieniężnych oraz operacyjnych wydatków pieniężnych, tym samym: 

przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej =  

operacyjne wpływy pieniężne – operacyjne wydatki pieniężne. 

W rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym za pomocą metody pośredniej przepływy 

pieniężne netto z działalności operacyjnej ustala się na podstawie tzw. nadwyżki finansowej: 

nadwyżka finansowa = zysk netto + amortyzacja  (1.2). 

Do zysku netto dodaje się amortyzację, gdyż jest to ta pozycja kosztów, która nie skutkuje wydat-

kiem pieniężnym.  

Jeżeli chcemy na podstawie nadwyżki finansowej obliczyć przepływy pieniężne netto z działal-

ności operacyjnej, wówczas nadwyżkę tą należy ująć z uwzględnieniem korekt wynikowych i bilan-

sowych. Korekty wynikowe mają na celu wyeliminowanie czynników wpływających na zyski firmy, a 

będącego skutkiem działalności inwestycyjnej (wynik ze sprzedaży i likwidacji składników działalności 

inwestycyjnej) i finansowej (zyski/straty z tytułu różnic kursowych, odsetki i udziały w zyskach).  

Poza korektami wynikowymi w metodzie pośredniej uwzględnione też są zmiany pozycji bilan-

sowych będące skutkiem zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. Tym samym w rachunku 

przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią w części dotyczącej działalności operacyjnej 

ujmowane są korekty dotyczące należności, zapasów, zobowiązań operacyjnych, zmiany stanu re-
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zerw oraz rozliczeń międzyokresowych. W konsekwencji wzór na obliczanie przepływów pienięż-

nych netto z działalności operacyjnej przybiera postać: 

przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej = nadwyżka finansowa +/- korekty bilanso-

we +/- korekty wynikowe,  

Należy podkreślić, że w metodzie pośredniej przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

można z grubsza oszacować na podstawie danych zaczerpniętych z bilansu oraz rachunku zysków i 

strat. Ta metoda jest zatem szczególnie przydatna w tych przedsiębiorstwach, które nie sporządzają 

rachunku przepływów pieniężnych.  

W skróconej, wyłącznie do celów analitycznych, wersji rachunek przepływów pieniężnych w 

układzie pośrednim dział A „Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej” można zatem 

skompresować do następujących pozycji: 

zysk (strata) netto, 

amortyzacja, 

korekta wyniku finansowego, 

zmiana zapotrzebowania na kapitał obrotowy. 

Przy czym w pozycji „Korekta wyniku finansowego” ujmujemy zyski (straty) z tytułu różnic kurso-

wych, odsetki i udziały w zyskach (dywidendy), zyski (straty) z działalności inwestycyjnej, zmiany 

stanów rezerw oraz inne korekty, jak np: odpisy korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz 

krótkoterminowych aktywów finansowych z tytułu trwałej utraty wartości. Natomiast w pozycji „Zmia-

na zapotrzebowania na kapitał obrotowy” uwzględniamy wartości z tytułu zmiany zapasów, należności, 

zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów, oraz rozliczeń międzyokresowych. 

Wstępna analiza przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej powinna polegać na 

ocenie zmian bezwzględnych w kształtowaniu się tej kategorii pieniężnej. Jeżeli saldo tych przepły-

wów rośnie, to należy ustalić, czy jego przyczyną jest zwiększenie wpływów gotówkowych czy też 

zmniejszenie wydatków operacyjnych. Następnie tak wpływy, jak i wydatki są poddawane ocenie 

szczegółowej celem oceny, czy, na przykład, zmniejszenie wydatków wynika ze spadku aktywności 

operacyjnej czy też jest skutkiem poczynionych oszczędności. 

Dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej można uznać za pozytywny sy-

gnał, gdyż świadczą o zdolności przedsiębiorstwa do uzyskiwania nadwyżki pieniężnej ze swej 

podstawowej działalności. Wysoka nadwyżka pieniężna z działalności operacyjnej jest gwarantem 

elastyczności finansowej, gdyż pieniądz operacyjny jest w pełni dostępnym źródłem służącym do za-

spakajania potrzeb kapitałowych firmy. To właśnie skumulowana nadwyżka pieniężna z działalności 

operacyjnej dostarcza środków pieniężnych potrzebnych na wypłatę dywidendy, spłatę rat zacią-

gniętych kredytów czy poczynienie inwestycji finansowych. Innymi słowy w warunkach rutyno-
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wych pieniądz pozyskany z działalności operacyjnej powinien służyć do pokrycia ujemnego salda w 

segmentach przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej czy finansowej. 

 Saldo dodatnie może jednak wystąpić także wówczas, gdy sprzedaż jest dokonywana tylko za go-

tówkę, a do produkcji wykorzystuje się wcześniej zgromadzone zapasy lub materiały zakupione z odro-

czoną płatnością. Należy również sprawdzić, czy przedsiębiorstwo nie zatrzymuje pieniądz opóźnia-

jąc spłatę zobowiązań operacyjnych, włącznie z tolerowaniem zobowiązań przeterminowanych. O 

ile wolna gotówka pozyskiwana dzięki uzyskanym kredytom kupieckim jest bezkosztowa (pomijając 

utratę skonta za płatność natychmiastową), to pieniądz z zobowiązań przeterminowanych kosztuje. Przy 

czym koszt ten przejawia się w formie finansowej (karne odsetek) oraz pozafinansowej (utrata reputacji 

płatniczej). Jak pisze Stadtherr „szczególnie niebezpieczne jest …potraktowanie zobowiązań przetermi-

nowanych w rachunku przepływów pieniężnych. Sugeruje bowiem … uzyskiwanie wolnej gotówki z 

działalności operacyjnej, podczas gdy gotówka ta pochodzi z wymuszonych na wierzycielach kredy-

tach, czyli de facto z działalności finansowej“ [2007, s. 220]. Z tych powodów pozytywna ocena dodat-

niego salda przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej może być dokonana dopiero po zapo-

znaniu się z wynikami analizy dynamiki zapasów materiałowych, zmian w stanach należności i zobo-

wiązań krótkoterminowych, zwłaszcza przeterminowanych.  

Ze wzoru 1.1. wynika, że przy stracie netto mniejszej niż naliczona amortyzacja, przedsiębiorstwo 

może wykazywać pewną nadwyżkę pieniężną. Zakładając, że okres dekoniunktury będzie krótki, jed-

nostka może próbować kontynuować działalność na dotychczasowym poziomie, gdyż wydatki na od-

tworzenie majątku trwałego można odroczyć (w żargonie biznesowym określa się to jako tzw. jazda na 

aktywach). W dłuższym jednak okresie czasu przedłużający się stan ujemnej rentowności przy braku 

inwestycji w rzeczowe środki trwałe skutkuje dekapitalizacją majątku produkcyjnego, utratą zdolności 

wytwórczych, pogłębieniem strat i realną groźbą utraty płynności. Aby kontynuować działalność firma 

musi albo odzyskać rentowność albo uzyskać zasilenie finansowe z zewnątrz, np. w formie kredytu 

restrukturyzacyjnego.  

Ujemne saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej jest zawsze sygnałem, że 

firma może mieć poważne problemy ekonomiczne. Przedsiębiorstwo może tracić pieniądz na dzia-

łalności operacyjnej jedynie w fazie inicjacji, rozruchu, gdy tworzy zapasy wyrobów gotowych, a 

sprzedaż jest znikoma ze względu na konieczność zapoznania się potencjalnych odbiorców z ofertą 

produktową firmy. W fazie inicjacji działalności także poziom należności ujemnie wpływa na saldo 

przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, gdyż przedsiębiorstwo skłonne jest udzielać 

atrakcyjne terminy płatności celem zdobycia nowych klientów. Jeśli jednak przedsiębiorstwo jest w 

już fazie dojrzałości, a warunki gospodarowania są stabilne, to odnotowanie ujemnego salda zobo-
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wiązuje do uważnego przyjrzenia się przepływom pieniężnym, a także sposobom wykorzystywania 

aktywów operacyjnych w firmie.  

Badanie salda przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej stanowi jeden z istotnych eta-

pów oceny ryzyka gospodarczego na jakie może być narażone przedsiębiorstwo. Zgodnie z tym co 

już zostało napisane wcześniej współczesna analiza finansowa traktuje systematyczne wypracowy-

wanie nadwyżki pieniężnej netto jako jeden z kluczowych symptomów świadczących o dobrej kondycji 

ekonomicznej przedsiębiorstwa, a zatem o niskim poziomie ryzyka operacyjnego. I na odwrót ujemne 

saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej sygnalizuje wysokie ryzyko gospodarcze, i to 

nie tylko o charakterze operacyjnym, ale także finansowym. Należy przypomnieć, że zobowiązania 

finansowe przedsiębiorstwa nie spłaca się zyskiem, który ma wyłącznie charakter ewidencyjny, ale re-

alnym pieniądzem, wypracowywanym przede wszystkim w trakcie działalności operacyjnej. 

Ważnym etapem analizy segmentu przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej jest ocena 

tzw. wolnych przepływów pieniężnych (Free cash flows). Wolne przepływy pieniężne odpowiadają 

przepływom z działalności operacyjnej pomniejszone o tę część gotówki netto, jaka musi być wy-

datkowana na zakup aktywów trwałych oraz niezbędne powiększenie majątku obrotowego, a po-

większone o wpływy ze sprzedaży aktywów. Pozostała część przepływów pieniężnych netto z dzia-

łalności operacyjnej może zostać przeznaczona na wypłatę dywidend, wykup akcji lub spłatę poży-

czek. Wolne przepływy pieniężne mogą przybierać wartości ujemne, jeżeli środki z działalności 

operacyjnej są zbyt małe, aby pokryć wydatki z tytułu finansowania inwestycji czy zakupu środków 

obrotowych.  

W roku bilansowym nadwyżka pieniężna netto z działalności operacyjnej zwykle nie pokrywa 

się z wielkością wypracowanego zysku operacyjnego pomniejszonego o amortyzację. Do nierzad-

kich należą sytuacje w których przedsiębiorstwo rentowne nie generuje gotówki, ponieważ cały 

zysk operacyjny został wykorzystany do powiększenia kapitału obrotowego celem sfinansowania 

wzrostu zapasów, należności, czy też spłaty części zobowiązań krótkoterminowych. I na odwrót 

przedsiębiorstwo generuje gotówkę mimo ponoszonej straty, przede wszystkim ze względu na: 

wysokie odpisy amortyzacyjne, które zawyżają koszty, a nie stanowią wydatku, 

zbywanie nadmiernych zapasów lub należności, 

podwyższanie poziomu zobowiązań krótkoterminowych. 

Wyraźne nienadążanie nadwyżki pieniężnej netto z działalności operacyjnej w stosunku do zy-

sku z działalności operacyjnej pomniejszonego o amortyzację (wartość ta odpowiada z grubsza zyskowi 

EBITDA, szerzej p. pkt. 2.1) może świadczyć o praktykach kreatywnej księgowości. W tym przy-

padku można mieć podejrzenia, że przedsiębiorstwo zaniża koszty (np. poprzez ich aktywowanie) 

albo próbuje dynamizować sprzedaż poprzez wydłużanie okresu płatności. I na odwrót, jeżeli po 
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pomniejszeniu zysku operacyjnego o amortyzację zysk ten jest wyraźnie niższy od wypracowanej 

nadwyżki pieniężnej netto z działalności operacyjnej, to może świadczyć o zawyżaniu kosztów po-

przez manipulowanie, np. mechanizmem rozliczania międzyokresowego kosztów, szerzej na ten 

temat, p. pkt 2.4.  

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej bada się w sposób bezwzględny porównu-

jąc ich wartość w poszczególnych latach i na tej podstawie identyfikując tendencje rozwojowe. Aby 

ocenić relatywnie wielkość operacyjnych przepływów pieniężnych netto generowanych przez firmę 

należy przeprowadzić analizę wskaźnikową. Celem tej analizy jest zbadanie: 

czy na tle posiadanych aktywów jednostka jest wystarczająco sprawna w zakresie generowania 

przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w porównaniu do innych okresów lub podmio-

tów gospodarczych, 

czy struktura strumieni pieniężnych z działalności operacyjnej jest prawidłowa,  

czy przyszłe zasoby pieniężne jednostki gospodarczej będą wystarczające w kontekście prze-

widywanego na nie zapotrzebowania.  

W spółkach akcyjnych szczególnie istotne jest porównanie przepływów pieniężnych netto z 

działalności operacyjnej do dywidendy, którą przedsiębiorstwo planuje wypłacić w danym roku. Na 

tej podstawie kierownictwo jednostki może ocenić, czy będzie w stanie wypłacić dywidendę (zwy-

kle największy wydatek pieniężny w roku) z własnych zasobów, czy też należy zapewnić sobie in-

terwencyjny dostęp do pieniądza z zewnątrz (krótkoterminowy kredyt płatniczy). 

 

Analiza wskaźnikowa

przepływów pieniężnych netto

z działalności operacyjnej

Indeksy struktury 

przepływów 

pieniężnych

Wskaźniki wydajności 

pieniężnej

Wskaźniki 

wystarczalności 

środków pieniężnych

Rys. 1.13 
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Aby znaleźć odpowiedź na tak postawione pytania wskazane jest przebadanie następujących 

grup indeksów i wskaźników odnoszących się do przepływów pieniężnych netto z działalności ope-

racyjnej, p. rys. 1.13: 

indeksy struktury przepływów pieniężnych, 

wskaźniki wydajności pieniężnej, 

wskaźniki wystarczalności środków pieniężnych. 

Jeżeli przyjmiemy, że zysk netto oraz amortyzacja decydują o poziomie przepływów pienięż-

nych netto z działalności operacyjnej, to wskazane jest wyliczenie indeksów struktury dla przepływów 

pieniężnych netto z działalności operacyjnej, czyli: 

indeks udziału zysku netto = 
zysk netto 

 przepływy pieniężne netto z działalności  operacyjnej
 , 

indeks udziału amortyzacji = 
amortyzacja

 przepływy pieniężne netto z działalności  operacyjnej
 . 

Wysoka wartość indeksu udziału amortyzacji jest zjawiskiem pozytywnym, gdyż amortyzacja 

jest stosunkowo stabilnym, wewnętrznym źródłem finansowania. Niemniej udział ten silnie zależy 

od specyfiki branżowej oraz struktury środków trwałych posiadanych przez przedsiębiorstwo. Prze-

pływy pieniężne netto z działalności operacyjnej odpowiadające wartości amortyzacji powinny być 

przeznaczone przede wszystkim na rzecz odtwarzania zużytych środków trwałych. Niska wartość 

indeksu udziału zysku netto może świadczyć o marnej rentowności firmy, a także że rzeczywista 

nadwyżka pieniężna, którą może swobodnie operować kierownictwo firmy, zwłaszcza celem sfi-

nansowania przedsięwzięć rozwojowych, jest de facto niewielka. Innymi słowy jednostka ma pro-

blemy z generowaniem pieniądza ze swojej podstawowej działalności. 

Wskaźniki wydajności gotówkowej informują o relacjach pomiędzy wielkością generowanych 

przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, a tymi kategoriami ekonomiczno-

finansowymi, które charakteryzują rozmiar działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsię-

biorstwo. Do najważniejszych wskaźników wydajności gotówkowej należą: 

wskaźnik wydajności gotówkowej majątku = 

przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

aktywa ogółem
 , 

wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży = 

przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

 przychody ze sprzedaży netto
 . 

Można uznać, że klasyczna postać dynamicznego wskaźnika płynności (wpływy v. wydatki) wy-

stępuje w przypadku wskaźników wystarczalności gotówkowej. Wskaźniki te informują o możliwo-

ści zaspokojenia zapotrzebowania na pieniądz poprzez konfrontację głównych zobowiązań i spo-
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dziewanych wydatków z uzyskanej nadwyżki pieniężnej z działalności operacyjnej. Wśród wskaźni-

ków odnoszących nadwyżkę pieniężną do zobowiązań wyróżniamy: 

wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań ogółem = 

przepływy pieniężne  netto z działalności operacyjnej

zobowiązania ogółem
 , 

wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę długów długoterminowych = 

przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

zobowiązania długoterminowe
 , 

wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań krótkoterminowych = 

przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

zobowiązania krótkoterminowe
. 

Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań krótkoterminowych może być 

stosowany jako predyktor przy badaniu firmy ze względu na stopień zagrożenia bankructwem.  

Do wskaźników odnoszących przepływy pieniężne netto do najważniejszych wydatków zali-

czamy: 

wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówki operacyjnej = 

przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

spłata zobowiązań ogółem + wypłata dywidend + zakupy majątku trwałego
 . 

Także stosuje się cząstkowe wskaźniki wystarczalności gotówkowej porównujące wielkość 

przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej do odsetek, dywidendy czy wydatków na 

inwestycje. Im wyższe są wskaźniki wydajności gotówkowej i wystarczalności gotówkowej, tym 

sytuacja finansowa, zwłaszcza efektywność pieniężna przedsiębiorstwa, jest lepsza.  

W przypadku sektorów kapitałochłonnych ważnym wskaźnikiem jest relacja:  

wskaźnik wydatków na inwestycje rzeczowe = 

przepływy pieniężne netto z działalności  operacyjnej

wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 
 . 

Przy interpretacji tego wskaźnika należy brać pod uwagę tzw. cykl kapitałowy. Na przykład w 

przemyśle ciężkim okres inwestowania obejmuje kilka lat, w tym czasie wskaźniki firmy mogą ulec 

pogorszeniu. Po zakończeniu inwestycji wzrost sprzedaży przy jednoczesnym zmniejszeniu wydat-

ków kapitałowych w sposób naturalny przywraca pożądaną stabilizację finansową. Natomiast z 

pewnością niepokojącym sygnałem jest stały trend wzrostowy wartości wskaźnika wydatków na 

inwestycje rzeczowe. Oznacza to, że firma drastycznie redukuje swój program inwestycyjny, co 

poprawi doraźnie jej płynność, ale źle wróży na przyszłość. 

Przeprowadzona powyżej analiza przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej 

miała charakter syntetyczny, gdyż przedmiotem jej była sumaryczna wartość wykazywana w rachunku 
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przepływów pieniężnych. Jeżeli chcemy wykonać badania analityczne dotyczące dynamiki procesów 

generujących nadwyżkę pieniężną, to musimy ocenić cykl operacyjny środków przedsiębiorstwa oraz 

kształtowania się wskaźników obrotowości dla poszczególnych składników cyklu operacyjnego.  

 

1.2.1.3. Cykl operacyjny i cykl środków pieniężnych 

W przedsiębiorstwie dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej czyli nadwyż-

ka pieniężna jest generowana jako efekt okrężnego ruchu środków przedsiębiorstwa, zwanego też cy-

klem operacyjnym, lub cyklem konwersji gotówki brutto. Klasyczny cykl operacyjny środków przed-

siębiorstwa rozpoczyna się od zakupu materiałów bądź za gotówkę, bądź na warunkach kredytu ku-

pieckiego, co skutkuje powstaniem zobowiązania krótkoterminowego, p. rys. 1.14. W trakcie procesu 

wytwarzania zakupione materiały ulegają przekształceniu w produkcję w toku, a następnie w gotowy 

produkt, który powiększa zapasy wyrobów gotowych. Akt sprzedaży produktu poprzez wystawienie 

faktury daje efekt wynikowy w postaci przychodów ze sprzedaży. Jeśli płatność jest odroczona, to za-

fakturowanie sprzedaży produktu powoduje efekt bilansowy poprzez odpowiednie przegrupowanie w 

strukturze aktywów obrotowych jako skutek powstania należności. Likwidacja należności daje efekt 

kasowy w postaci wpływu pieniężnego. Część tych pieniędzy jest wydatkowana na uregulowanie zo-

bowiązania za zakupione materiały i na tym cykl operacyjny się zamyka. Zatem długość cyklu opera-

cyjnego odpowiada okresowi, jaki dzieli moment zakupu materiałów do produkcji (czyli moment wy-

stawienia faktury przez dostawcę) od momentu zainkasowania należności z tytułu sprzedaży produktów 

wytworzonych za pomocą tych materiałów (czyli moment wpływu środków pieniężnych).  

 

Gotówka

Należności u 

odbiorców

Materiały

Zobowiązania 

wobec dostawców

Produkcja 

w toku
Wyroby 

gotowe

Rys. 1.14. Ruch operacyjny środków przedsiębiorstwa

Spłata zobowiązań 
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Z definicji w cyklu operacyjnym uczestniczą tylko operacyjne aktywa obrotowe oraz operacyjne 

zobowiązania krótkoterminowe. Przypomnijmy, że operacyjny majątek obrotowy jest to ta część akty-

wów obrotowych, która jest czynnie zaangażowana w działalność operacyjną, czyli zapasy, należności 

handlowe oraz gotówka przeznaczona do bieżących rozliczeń z dostawcami. Natomiast zobowiązania 

operacyjne są to handlowe zobowiązania krótkoterminowe wynikające z bieżącej działalności operacyj-

nej, obejmujące zobowiązania z tytułu dostaw, wynagrodzeń, podatków i opłat, czyli ogólnie krótko-

terminowe zobowiązania nieodsetkowe.  

Cykl operacyjny środków przedsiębiorstwa można rozłożyć na elementy składowe do których za-

liczamy, rys. 1.15: 

cykl obrotu zapasami, 

cykl płacenia zobowiązań,  

cykl ściągania należności. 

 
  

Cykl operacyjny 

Cykl zapasów 

Cykl zobowiązań  
Cykl należności 

Cykl  

środków pieniężnych netto 

Dostawa 

materiałów 

Wydatek 

pieniężny 
Sprzedaż 

wyrobów 

Wpływ 

pieniężny 

 

Rys. 1.15 

Dla potrzeb analizy płynności w ramach cyklu operacyjnego wyróżniany jest także cykl środków 

pieniężnych, zwany też cyklem konwersji gotówki netto lub cyklem kapitału obrotowego netto, czyli 

okres czasu, jaki upływa od momentu spłaty zobowiązania za dany materiał czy usługę, czyli wy-

datku pieniężnego, do momentu wystąpienia wpływu pieniężnego czyli zapłacenia przez odbiorcę 

należności za partię towaru, w ramach której rozliczany jest dany materiał czy usługa. Innymi sło-

wy: cykl środków pieniężnych, zwany też cyklem „od gotówki do gotówki”, jest to okres czasu, 

jaki dzieli moment wydania pieniędzy na zakup składnika majątku obrotowego od momentu, kiedy 
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te pieniądze wracają do przedsiębiorstwa w rezultacie transakcji sprzedaży wyrobu gotowego. Z 

rys. 1.15 wynika, że zachodzi zależność: 

długość cyklu środków pieniężnych = długość cyklu operacyjnego - długość cyklu płacenia zobo-

wiązań, 

a ponieważ  

długość cyklu operacyjnego = długość cyklu obrotu zapasami + długość cyklu ściągania należno-

ści, 

to: 

długość cyklu środków pieniężnych = długość cyklu obrotu zapasami + długość cyklu ściąga-

nia należności – długość cykl płacenia zobowiązań   (1.3). 

Z punktu widzenia płynności finansowej ustawiczna przemiana pieniądza w towar, a następnie to-

waru w pieniądz, w ramach cyklu operacyjnego ma sens jedynie wówczas, jeżeli w efekcie kolejnych 

cykli operacyjnych powstaje pewna nadwyżka pieniężna. W wymiarze rocznym nadwyżka ta jest uj-

mowana w rachunku przepływów pieniężnych jako nadwyżka pieniężna netto z działalności operacyj-

nej. Jeśli założymy, że w każdym cyklu operacyjnym powstaje pewna uśredniona elementarna nadwyż-

ka pieniężna, to im więcej cykli operacyjnych w ciągu roku, czyli im ten cykl jest krótszy, tym suma-

ryczny efekt pieniężny w formie nadwyżki pieniężnej netto z działalności operacyjnej jest większy.  

Ze wzoru 1.3. wynika, że cykl środków pieniężnych jest tym krótszy, im krótszy jest cykl ob-

rotu zapasami oraz cykl ściągania należności. Cykl środków pieniężnych skraca także wydłużenie 

cyklu płacenia zobowiązań. Generalnie im krótszy cykl środków pieniężnych, lepsza jego obroto-

wość, tym mniejsze zamrożenie kapitału, a także niższe zapotrzebowanie na pieniądz celem finan-

sowania działalności operacyjnej. Jeżeli cykl środków pieniężnych systematycznie się wydłuża, to 

firma będzie musiała wydawać więcej pieniędzy na jego sfinansowanie ze wszelkimi tego negatywnymi 

konsekwencjami dla płynności. 

Analiza cyklu środków pieniężnych w ujęciu bezwzględnym powinna przede wszystkim obejmo-

wać: 

wyliczenie składowych długości cyklu środków pieniężnych, także w formie wskaźników obroto-

wości, 

zbadanie, czy relacje pomiędzy poszczególnymi fazami cyklu są prawidłowe, zwłaszcza pomiędzy 

cyklem należności i cyklem zobowiązań, 

sprawdzenie, czy istnieje możliwość skrócenie długości cyklu środków pieniężnych. 
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1.2.1.4. Analiza wskaźników obrotowości i długości cyklu 

Ze wzoru 1.3. wynika, że do wyliczenia długości cyklu operacyjnego niezbędna jest znajo-

mość wskaźników długości cyklu dla najważniejszych jego składowych, tj. cyklu zapasów, cyklu 

należności, cyklu zobowiązań. Ogólna postać długości cyklu dla i-tego składnika jest następująca: 

   ogólna postać długości cyklui dla i-tego składnika = 

[i-ty składnik cyklu operacyjnego]

 [przychody ze sprzedaży lub koszty operacyjne]
  x 365 dni. 

Długość cyklu informuje, jak długo (licząc w dniach) dany składnik aktywów lub pasywów uczest-

niczący w cyklu operacyjnym pozostaje w przedsiębiorstwie. Z tego powodu wskaźnik długości 

cyklu nazywany jest niekiedy okresem zalegania.  

Aktywność danego składnika cyklu operacyjnego można także mierzyć za pomocą wskaźni-

ków  obrotowości, którego postać ogólna jest następująca: 

ogólna postać wskaźnika obrotowościi = 
[przychody ze sprzedaży lub koszty operacyjne] 

 [i-ty składnik cyklu operacyjnego]
 . 

Wartość wskaźnika obrotowości informuje, ile cząstkowych cykli danego składnika cyklu operacyjne-

go (zapasów, należności, zobowiązań) odbywa się w ciągu roku.  

Pomiędzy wskaźnikiem obrotowości a długością cyklu zachodzi relacja: 

długość cyklui = 
365 dni

 [wskaźnik obrotowościi]
 . 

Z powyższego wynika, że wskaźniki obrotowości oraz długości cyklu są tożsame. W praktyce naj-

lepiej posługiwać się długością cyklu wyrażoną w dniach, gdyż interpretacja ekonomiczna tej warto-

ści jest oczywista.  

Ocena wskaźników obrotowości oraz długości cyklu jest kluczowa w analizie aktywów obro-

towych, gdyż pozwala na zbadanie, czy majątek ten funkcjonuje zgodnie ze swym przeznaczeniem, a 

zatem czy wykazuje pożądaną obrotowość. Ogólnie przyjmuje się, że wykorzystanie danego skład-

nika aktywów obrotowych jest tym lepsze, im wyższy jest jego wskaźnik obrotowości i im krótsza 

jest długość cyklu w którym ten składnik uczestniczy. Stosując wskaźniki obrotowości w analizie fi-

nansowej należy jednak pamiętać, że jest to równoznaczne z przyjęciem założenia o kontynuacji 

działalności firmy (going concern). Oznacza to, że jesteśmy pewni, że ujęte we wskaźnikach obrotowo-

ści zapasy zostaną sprzedane w formie produktów, należności zainkasowane a zobowiązania zapłacone. 

W analizie szczegółowej aktywności środków obrotowych wskaźniki obrotowości i długości cyklu 

są wyliczane dla podstawowych kategorii uczestniczących w cyklu środków pieniężnych, tj. należności, 

zobowiązań i zapasów.  

Dla należności wskaźnik obrotowości ma postać: 
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wskaźnik obrotowości należności operacyjnych = 
przychody ze sprzedaży

przeciętny stan należności operacyjnych 
, 

zaś długości cyklu
45

: 

długość cyklu należności operacyjnych = 
przeciętny stan należności operacyjnych

 przychody ze sprzedaży
  x 365 dni 

 (1.4). 

 

Im lepsza ściągalność należności, tym zwykle wyższy wskaźnik ich obrotowości, co świadczy, iż 

przedsiębiorstwo współpracuje z rzetelnymi płatnikami, jak również że posiada sprawne służby 

windykacyjne. Skrajnie wysoki wskaźnik oznacza jednak, że firma de facto sprzedaje swoje wyroby 

za gotówkę. Taka polityka jest korzystna z punktu widzenia płynności finansowej, ale świadczy o 

tradycyjnym sposobie prowadzenia działalności handlowej, zaniechaniu tak ważnych instrumentów 

aktywizacji sprzedaży, jakim jest odroczenie płatności czy kredyt kupiecki. Systematyczne zmniej-

szanie się wskaźnika obrotowości należności jest informacją ostrzegawczą dla przedsiębiorstwa, 

gdyż świadczy o pogarszaniu się ściągalności należności, czyli narastających opóźnieniach w reali-

zacji faktur. Trend zniżkowy dla wskaźnika obrotowości należności oznacza również, że pogłębia się 

różnica pomiędzy memoriałowym a kasowym efektem przychodów ze sprzedaży, co w dłuższym okre-

sie czasu może spowodować utratę płynności finansowej. W pewnych przypadkach incydentalne 

wydłużenie okresu płacenia należności może jednak wynikać ze świadomej strategii zarządu firmy 

zakładającej zdobywanie nowych rynków, wprowadzanie nowych produktów czy też ekspansję 

eksportową.  

Należy podkreślić, że wartość informacyjna długości cyklu należności (ale także zobowiązań) 

wyrażony przez formułę 1.4 jest ograniczona. W mianowniku wskaźnika ujęta jest skumulowana 

wartość sprzedaży za cały okres sprawozdawczy, tj. 12 miesięcy. Natomiast w liczniku występuje bilan-

sowa wartość należności, która, nawet jeśli jest to wartość średnia dla początku i końca okresu, ma cha-

rakter incydentalny, a także może być świadomie wysterowana do pewnego pożądanego poziomu w 

ramach polityki rachunkowości prowadzonej przez kierownictwo firmy. Jeśli zatem zależy nam na rze-

telnej ocenie skuteczności inkasa należności, to wskazane jest posługiwanie się wskaźnikiem DSO 

(Days Sales Outstanding), który mierzy liczbę dni sprzedaży w ramach cyklu działalności operacyjnej, 

za które przedsiębiorstwo do tej pory nie otrzymało gotówki. Długość okresu, na podstawie którego 

wyliczany jest DSO, jest znacznie krótsza od okresu sprawozdawczego i obejmuje zwykle okresy kwar-

talne, tym samym: 

                                              
45

 W ramach analizy wskaźników sektorowych Dudycz i Skoczylas [2008] wyliczają ten wskaźnik jako: 

wskaźnik spływu należności = należności z tytułu dostaw i usług * 365 / przychody netto ze sprzedaży produktów, towa-

rów i materiałów. 
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DSO = 
należności operacyjne na koniec kwartału

średnia dzienna sprzedaż
 . 

Do obliczenia w ten sposób DSO niezbędne są jednak kwartalne raporty ze sprzedaży, jak i krótko-

terminowe sprawozdania sporządzane na potrzeby GUS. 

 Istotny wzrost wskaźnika DSO na koniec roku może świadczyć o praktykach tzw. pompo-

wania sprzedaży czyli manipulacjach w ramach tzw. kreatywnej księgowości, szerzej p. pkt 2.4. 

Aby poprawić wynik finansowy na koniec roku przedsiębiorstwo próbuje zwiększyć sprzedaż po-

przez oferowanie atrakcyjnych warunków płatności, np. poprzez wydłużanie kredytu kupieckiego. 

Tego typu praktyki dynamizują przychody ze sprzedaży w ujęciu fakturowym, powodują jednak 

wydłużenie się DSO, a tym samym pogorszenie się płynności przedsiębiorstwa.  

W odniesieniu do zapasów poprawna długość cyklu obrotu silnie zależy od przynależności 

branżowej i wynikającej stąd specyfiki procesu produkcyjnego. W przypadku zapasów odpowied-

nie wskaźniki obrotowości oraz długości cyklu wynoszą: 

wskaźnik obrotowości zapasów = 
koszty operacyjne

przeciętny stan zapasów 
, 

oraz
46

: 

długość cyklu zapasów = 
365

wskaźnik obrotowości  zapasów 
. 

Szczegółowa analiza dynamiki zapasów powinna dotyczyć ich najważniejszych kategorii, 

zwłaszcza materiałów i produktów gotowych. W przypadku materiałów niski wskaźnik obrotowości 

zapasów wskazuje na istnienie zapasów nadmiernych, trudno zbywalnych. Aby poprawić obrotowość 

zapasów należy dokonać przeglądu ich ekonomicznej użyteczności, a następnie odsprzedać te zapasy, 

które są nadmierne bądź nieczynne. Jeśli mimo tych działań wskaźniki obrotowości są dalej niezadawa-

lające, zwłaszcza na tle średniej w branży, wówczas należy przyjrzeć się całemu systemowi gospodarki 

magazynowej i dokonać jego reformy (informatyzacja, wprowadzenie metod Just in Time). Skrajnie 

wysokie tempo obrotu zapasami sygnalizuje braki w zaopatrzeniu, informuje, iż zapasy stały się „wą-

skim gardłem”, które limituje aktywność całego systemu produkcyjnego. 

W przypadku zapasów wyrobów gotowych bardzo wysokie wskaźniki obrotowości świadczą o 

dobrej koniunkturze na wyroby produkowane przez przedsiębiorstwo, a także właściwej korelacji po-

między poziomem produkcji a tempem sprzedaży. Skrajnie wysokie wskaźniki obrotowości dla tej ka-

tegorii zapasów mogą jednak sygnalizować możliwość ograniczenia sprzedaży wskutek nienadążania 

produkcji za rosnącym popytem na wyroby przedsiębiorstwa. Bardzo groźnym sygnałem jest spadek 

                                              
46

 W ramach analizy wskaźników sektorowych Dudycz i Skoczylas [2008] wyliczają wskaźnik długości cyklu zapasów 

w następującej postaci: 

wskaźnik szybkości obrotu zapasów = zapasy * 365 / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 
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wskaźnika obrotowości zapasów wyrobów gotowych, gdyż świadczy on o załamaniu sprzedaży, ze 

wszystkimi tego konsekwencjami (spadek wpływów ze sprzedaży, wzrost zapotrzebowania na kapitał 

obrotowy netto). Także spadek wskaźnika obrotowości produkcji w toku sygnalizuje bardzo nieko-

rzystne zjawisko, jakim jest wydłużenie cyklu produkcyjnego. 

Po stronie pasywów, ze względu na czynny udział zobowiązań krótkoterminowych w cyklu 

operacyjnym także wyliczane są wskaźniki obrotowości i długości cyklu, odpowiednio: 

wskaźnik obrotowości krótkoterminowych zobowiązań operacyjnych = 

koszty operacyjne

 krótkoterminowe zobowiązania operacyjne
 , 

oraz
47

 

długość cyklu płacenia krótkoterminowych zobowiązań operacyjnych = 

krótkoterminowe zobowiązania operacyjne

 koszty operacyjne
 * 365. 

Długość cyklu zobowiązań informuje o przeciętnym czasie odroczenia płatności zobowiązań 

krótkoterminowych. Analogicznie jak w przypadku należności, poza wskaźnikami dla okresów 

rocznych, wskazane jest obliczanie krótkookresowych wskaźników obrotowości zobowiązań określa-

nych jako DPO (Days Payables Outstanding), gdzie dla okresu kwartalnego:  

DPO = 
krótkoterminowe zobowiązania operacyjne na koniec kwartału

średnie dzienne koszty operacyjne
. 

Obrazowo ujmując wskaźnik DPO informuje, jaka jest skala (liczona w dniach) finansowania kosz-

tów produkcji przez naszych dostawców.  

Długość cyklu płacenia zobowiązań odpowiada zwykle długości cyklu inkasa należności, gdyż 

wiele przedsiębiorstw – jeśli tylko może – realizuje zasadę „wtedy płacę swoje zobowiązania, kiedy 

i mnie płacą moje należności”. W praktyce oczywiście bywa różnie. W normalnych warunkach 

skala rozwarcia pomiędzy długością cyklu zobowiązań a długością cyklu należności może świad-

czyć o sile rynkowej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa o pozycji dominującej (np. duże sieci han-

dlowe) płacą swoim dostawcom z dużym opóźnieniem, a sprzedają praktycznie za gotówkę. Małe 

firmy muszą tolerować długie cykle likwidacji swoich należności. Niemniej jeśli występuje duża 

różnica pomiędzy długością okresu na jaki przedsiębiorstwo udziela kredytu kupieckiego swoim 

odbiorcom, a długością cyklu płacenia zobowiązań, to zawsze należy sprawdzić, czy świadczy to o 

prowadzeniu określonej polityki marketingowej, czy też sygnalizuje utratę kontroli przez firmę nad 

swoimi rozrachunkami.  

                                              
47

 W ramach analizy wskaźników sektorowych Dudycz i Skoczylas [2008] wyliczają wskaźnik długości cyklu płacenia 

krótkoterminowych zobowiązań operacyjnych w następującej postaci: 
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Stopień synchronizacji tempa spłaty zobowiązań z tempem likwidacji należności można kontrolo-

wać posługując się wskaźnikiem salda kredytowego w relacjach „dostawcy – odbiorcy”. Wskaźnik ten 

jest zdefiniowany w sposób następujący: 

wskaźnik pozycji kredytowej = 
należności handlowe

zobowiązania handlowe
 . 

Jeżeli wskaźnik ten jest wyższy niż 1, to oznacza, że firma jest w pozycji „krótkiej” względem swego 

otoczenia handlowego, a zatem per saldo kredytuje swoich kontrahentów. Wskaźnik niższy od jedności 

oznacza, że firma jest w pozycji „długiej”, czyli że per saldo finansuje swoją działalność pieniędzmi 

kontrahentów. 

Szczegółowa analiza wskaźników obrotowości powinna wskazać na ten majątek obrotowy, 

zwłaszcza w grupie zapasów i należności, który nie jest właściwie wykorzystany. Umożliwi to kierow-

nictwu przedsiębiorstwa podjęcie decyzji o uruchomieniu nieczynnej części aktywów obrotowych po-

przez: 

odsprzedaż nadmiernych zapasów materiałów, 

przecenę niechodliwych zapasów wyrobów gotowych, 

wyegzekwowanie należności wykazujących cechy należności przeterminowanych. 

Efektem tych decyzji będzie poprawa obrotowości najważniejszych kategorii majątku obrotowego, co 

w dalszej perspektywie otwiera drogę do obniżenia ich stanu przy zachowaniu tego samego poziomu 

aktywności produkcyjnej. Tego typu działania powinny także zwiększyć kapitał obrotowy netto, po-

prawić płynność firmy, a w dalszej perspektywie przyczynić się do wzrostu rentowności działalności 

gospodarczej przedsiębiorstwa.  

Podsumowując analizę wskaźników obrotowości należy zwrócić uwagę, że w przedsiębiorstwie o 

uporządkowanej, dojrzałej strukturze ekonomicznej relacja pomiędzy zmianą wielkości środków obro-

towych, a dynamiką sprzedaży winna mieć charakter liniowy. Wówczas na podstawie wskaźnika obro-

towości można przykładowo wyliczyć: o ile zmieni się średni stan zapasów, jeżeli spodziewamy się 

określonej dynamiki wzrostu sprzedaży. Tego typu szacunki są wykorzystywane przez obliczaniu zapo-

trzebowania na kapitał obrotowy ze względu na zmiany w stanach zapasów czy należności wynikające 

z podniesienia działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa na wyższy poziom, szerzej na ten temat, p. 

pkt 1.2.2.  

 

 

 

                                                                                                                                                      
wskaźnik spłaty zobowiązań = zobowiązania z tytułu dostaw i usług * 365 / przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów. 
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1.2.1.5. Analiza wypłacalności  

Badanie zdolności firmy do likwidacji swoich płatności długoterminowych (o terminie wymagal-

ności dłuższym niż 12 miesięcy) powinno być przeprowadzone w ramach analizy wypłacalności. W 

praktyce zobowiązania długoterminowe przedsiębiorstwa stanowią odroczone płatności z tytułu zacią-

gniętych kredytów, w niektórych przypadkach także płatności z tytułu emisji obligacji. Należy podkre-

ślić, że analizę wypłacalności można uważać za naturalną kontynuacją analizy płynności, gdyż wniosek, 

iż przedsiębiorstwo jest niewypłacalne, oznacza, że w perspektywie średniookresowej firma może utra-

cić swą płynność ze względu na brak możliwości spłaty zobowiązań krótkoterminowych, jakimi staną 

się wymagalne w tym okresie raty kapitałowe powiększone o odsetki. Wyniki analizy wypłacalności 

mają istotne znaczenie dla instytucji finansowych, które podejmują decyzję czy i na jakich warunkach 

udostępnić kapitał przedsiębiorstwu. Banki zwykle samodzielnie przeprowadzają ocenę wypłacalności 

w ramach badania tzw. zdolności kredytowej firmy
48

.  

W tej fazie analizy płynności badania wypłacalności mają charakter dynamicznej analizy retro-

spektywnej, a zatem polegają na ocenie zdolności firmy do obsługi swego zadłużenia długoterminowe-

go w okresach minionych. Badania prospektywne wypłacalności przedsiębiorstwa są prowadzone w 

trakcie układania preliminarzy gotówkowych pro forma, p. pkt. 1.2.2, a zatem w fazie analizy prospek-

tywnej płynności.  

Analiza wypłacalności jest bardzo ważnym etapem szacowania ryzyka działalności gospodarczej 

przedsiębiorstwa, zwłaszcza w odniesieniu do ryzyka finansowego. Przypomnijmy, że ryzyko finanso-

we stanowi groźbę, że przedsiębiorstwo nie będzie w stanie spłacić swego zadłużenia, czego konse-

kwencją zwykle jest bankructwo firmy. Skala tego ryzyka bezpośrednio zależy od parametrów bada-

nych w trakcie analizy wypłacalności tak w ujęciu statycznym (poziom ogólnego zadłużenia, wskaźnik 

długu), jak i dynamicznym (wskaźnik zdolności do obsługi kredytu, wskaźnik pokrycia zobowiązań 

odsetkowych). Jeśli gros kredytów zostało zaciągniętych ze zmiennym oprocentowaniem lub w obcej 

walucie, wówczas trzeba poddać ocenie specyficzne formy ryzyka finansowego, jakimi są ryzyko infla-

cyjne oraz ryzyko kursowe. 

W analizie wypłacalności, poza bilansem, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów 

pieniężnych źródłem informacji są noty objaśniające, gdzie można znaleźć zestawienia dotyczące:  

podziału zobowiązań długoterminowych według terminu spłaty, 

wykazu grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku firmy (ze wskazaniem ich rodzaju), 

zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń. 

                                              
48

 Zgodnie z Prawem Bankowym „przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz 

z odsetkami w terminach określonych w umowie”. 
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W analizie wypłacalności istotne są wyniki badania nadwyżki pieniężnej z działalności operacyj-

nej, p. pkt. 1.2.1.2. Wygenerowany jako konsekwencja zatrzymywania amortyzacji i zysku pieniądz 

operacyjny stanowi bowiem naturalne źródło spłaty zobowiązań długoterminowych przedsiębiorstwa.  

Metody analityczne stosowane w analizie wypłacalności ograniczają się do klasycznych tech-

nik oceny bezwzględnej oraz badań względnych z użyciem metod analizy wskaźnikowej (wskaźniki 

zadłużenia, obsługi długu). W zaawansowanych badaniach poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa stosu-

je się także: 

sektorową analizę porównawczą wskaźników zadłużenia, 

badanie rekomendacji udzielanych przedsiębiorstwu przez firmy ratingowe,  

modele symulacyjne firmy tak dynamiczne, jak i statyczne, p. cz. III, pkt. 3.  

W analizie wypłacalności wyróżniamy, p. rys. 1.16, etap analizy statycznej, w trakcie którego, posługu-

jąc się wielkościami zaczerpniętymi z bilansu, ustala się poziom zobowiązań długoterminowych przed-

siębiorstwa. Następnie w oparciu o dane wynikowe i kosztowe przeprowadza się badania dynamiczne 

wypłacalności, których celem jest analiza zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu, czyli termino-

wej spłaty rat kapitałowych i odsetek.  

Głównym zadaniem statycznej, bilansowej analizy wypłacalności, zwanej też analizą poziomu 

długu, jest określenie wielkości i struktury zadłużenia długoterminowego przedsiębiorstwa. Na podsta-

wie znajomości stanu aktywności gospodarczej firmy, charakterystyki branży oraz ogólnej koniunktury 

gospodarczej ustala się dla danego przedsiębiorstwa tzw. poziom graniczny dla kapitału obcego, poza 

którym ryzyko zaciągania kredytów staje się nadmierne. Ten poziom graniczny zwany jest też pojem-

nością zadłużeniową firmy.  

We wstępnej fazie bilansowej analizy wypłacalności bada się zmiany wartości dla kategorii „Zo-

bowiązania długoterminowe – Long term debt” w kolejnych latach bilansowych, a następnie podejmuje 

się ocenę jej struktury. Wskazana jest także analiza kształtowania się rezerw długoterminowych two-

rzonych przez przedsiębiorstwo na świadczenia emerytalne, wydatki z tytułu restrukturyzacji czy moż-

liwych do poniesienia strat z transakcji gospodarczych. Poza badaniem terminów wymagalności po-

szczególnych zobowiązań rezultatem analizy struktury długu powinien być podział zobowiązań na od-

setkowe i bezodsetkowe. Znajomość udziału zadłużenia odsetkowego w zobowiązaniach ogółem ma 

istotne znaczenie przy badaniu sensu wykorzystania tzw. dźwigni finansowej do poprawy rentowności 

kapitałów własnych firmy, p. pkt. 2.3.4. W informacji dodatkowej można także znaleźć zapisy o zobo-

wiązania warunkowych, jakie wzięło na siebie przedsiębiorstwo oraz zabezpieczeniach poczynionych 

na majątku z tytułu pobranych kredytów, gwarancji itp. Należy pamiętać, że poręczenie staje się wyma-

galnym zobowiązaniem, jeżeli jednostka, której udzielono poręczenia stała się na przykład niewypłacal-

na. 
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Analiza wypłacalności

Analiza poziomu długu Analiza obsługi długu

Rys. 1.16 

Bilans

(sprawozdanie z sytuacji finansowej)

Rachunek przepływów pieniężnych

(sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

Rachunek zysków i strat 

(sprawozdanie z całkowitych  dochodów )

  

Ponieważ graniczny, bezpieczny poziom finansowania kapitałem obcym jest uzależniony od skali 

prowadzonej działalności gospodarczej, w analizie zadłużenia posługujemy się wskaźnikami odnoszą-

cymi zadłużenie firmy do podstawowych kategorii bilansowych. Generalnie im wyższe wskaźniki za-

dłużenia, tym większe ryzyko finansowe prowadzenia działalności gospodarczej. Niemniej konkretne 

limity dla tych wskaźników są silnie uzależnione od branży w jakiej działa przedsiębiorstwo. W bran-

żach kapitałochłonnych (górnictwo, hutnictwo) banki tolerują znacznie wyższe wskaźniki zadłużenia 

niż, przykładowo, w przemyśle tekstylnym czy spożywczym. Do porównań wewnątrz branżowych 

można wykorzystać informacje o strukturze zadłużenia przedsiębiorstw publikowanych przez GUS 

(„Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych”). 

Do najważniejszych mierników poziomu zadłużenia należą wskaźniki, p. rys. 1.17: 

ogólnego zadłużenia,  

zadłużenia względem kapitału własnego,  

zadłużenia długoterminowego,  
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dźwigni kapitałowej.  

 

 

 

Analiza 

wypłacalności

w ujęciu bilansowym

(poziom zadłużenia)

 w ujęciu wynikowym

(zdolność do 

obsługi długu)

wskaźnik zdolności do

obsługi kredytu

wskaźnik 

pewności kredytowej

wskaźnik ogólnego 

zadłużenia

wskaźnik zadłużenia 

względem kapitału własnego

wskaźnik zadłużenia 

długoterminowego

wskaźnik pokrycia

 zobowiązań odsetkowych

Rys. 1.17 
 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia informuje o udziale kapitału obcego w finansowaniu majątku 

przedsiębiorstwa:  

 wskaźnik ogólnego zadłużenia = 
zobowiązania ogółem

aktywa ogółem
  , 

gdzie zobowiązania ogółem = zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 

Rekomendowana, graniczna wartość wskaźnika zadłużenia ogółem zależy od ogólnej oceny koniunktu-

ry i stabilności gospodarki w ramach której działa dane przedsiębiorstwo. Jeżeli realną groźbą jest ban-

kructwo firmy, to wskaźnik ogólnego zadłużenie pokazuje stopień trwałego zabezpieczenia zobowią-

zań, gdyby wystąpiła konieczność dochodzenia przez wierzycieli swoich należności drogą zajęcia ma-

jątku firmy. Wskaźnik ogólnego zadłużenia ma jednak tę wadę, że wycena bilansowa kategorii „aktywa 

ogółem”, wyliczona na głównie na podstawie historycznego kosztu nabycia, może się różnić od warto-
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ści rynkowej, a tym bardziej wartości likwidacyjnej. Natomiast kwota zobowiązań wykazywana w bi-

lansie odpowiada zwykle kwocie żądanej przez wierzyciela. 

Miernikiem informującym bezpośrednio o skali finansowania działalności przedsiębiorstwa kapi-

tałem obcym jest relacja zobowiązań ogółem do kapitału własnego. Miernik ten nosi też nazwę wskaź-

nika wspomagania finansowego (także wskaźnika długu lub napięcia) i wyraża się wzorem: 

 wskaźnik długu = 
zobowiązania ogółem

kapitał własny
 .  

O znaczeniu tej relacji świadczy, że informowanie o dynamice wskaźnika długu MSR uznają za jedno z 

głównych zadań sprawozdawczości finansowej, p. MSR 1 par. 13 b. 

Ponieważ zgodnie z równością bilansową: 

aktywa ogółem = pasywa ogółem 

pasywa ogółem = zobowiązania ogółem + kapitały własne.  

to można wykazać, że pomiędzy wskaźnikiem ogólnego zadłużenia, a wskaźnikiem długu zachodzi 

relacja: 

wskaźnik ogólnego zadłużenia = 
wskaźnik długu

1 + wskaźnik długu
 . 

Wskaźnik zadłużenia długookresowego (zwany też wskaźnikiem ryzyka) jest miernikiem 

uwzględniającym terminowość pozostawania kapitału obcego w przedsiębiorstwie: 

wskaźnik zadłużenia długoterminowego = 
zobowiązania długoterminowe

kapitał własny
 .  

Rekomendowane wartości tych wskaźników są uzależnione od wielkości firmy, struktury aktywów oraz 

poziomu koniunktury gospodarczej. Im bardziej sytuacja gospodarcza jest stabilna, tym wyższe wskaź-

niki udziału kapitału obcego są tolerowane.  

Natomiast wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa okre-

ślany jest jako wskaźnik dźwigni kapitałowej: 

wskaźnik dźwigni kapitałowej = 
aktywa ogółem

kapitał własny 
 .  

Z kolei relacja pomiędzy kapitałem obcym (D - Debt) a własnym (E - Equity) nosi nazwę wskaźnika 

dźwigni finansowej, czyli:  

wskaźnik dźwigni finansowej = 
kapitał obcy

kapitał własny 
 = 

D

E
 . 

Przedsiębiorstwo, które przekroczy bezpieczny poziom udziału kapitału obcego może napotkać 

trudności z terminową obsługą zadłużenia. Należy pamiętać, że raty kapitałowe i odsetki są obciąże-

niami bezwzględnie wymagalnymi, co czyni zadłużoną firmę szczególnie wrażliwą na wszelkie fluktu-

acje w koniunkturze gospodarczej. Przy załamaniu się sprzedaży właśnie konieczność spłaty obligato-
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ryjnych obciążeń z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów jest główną przyczyną utraty płynności, a 

w konsekwencji bankructwa firmy. Z drugiej jednak strony, jeśli skala wykorzystania kredytu w firmie 

jest niższa od poziomu akceptowanego przez rynek kapitałowy, wówczas przedsiębiorstwo jest podatne 

na tzw. leveraged buy-out czyli lewarowane wrogie przejęcie. Inwestorzy wykupują firmę za pieniądze 

pozyskane z kredytu, który następnie spłacają, podwyższając skalę zadłużenia do poziomu niewykorzy-

stanego przez poprzednich właścicieli firmy.  

Możliwości terminowego regulowania zobowiązań wobec kredytodawców oceniane są w ramach 

dynamicznej analizy wypłacalności, będącej badaniem dotychczasowej zdolności firmy do obsługi dłu-

gu. O ile statyczna analiza wypłacalności bazowała wyłącznie na stanach bilansowych, to dynamiczna 

analiza wypłacalności ma charakter wynikowo – bilansowy, czyli że opiera się na ocenie stanów bilan-

sowych na tle dynamiki strumieni finansowych obliczonych tak metodą memoriałową, jak i kasową.  

Ze względu na dynamiczny charakter tej analizy, zbliżony do badania płynności, ważne informacje 

analityczne pochodzą z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Najbardziej 

oczywistym sygnałem o zagrożeniu wypłacalności przedsiębiorstwa jest spadająca sprzedaż przy 

rosnącym zadłużeniu, czyli trend malejący dla wskaźnika: 

wskaźnik zagrożenia wypłacalności = 
przychody ze sprzedaży

zadłużenie ogółem
 . 

Jest to zgodne z obserwacjami Beavera [1966], ponieważ oba te trendy (spadek sprzedaży, rosnące 

zadłużenie) skutkują obniżaniem się wskaźnika „przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

/zadłużenie ogółem”, a właśnie ten wskaźnik Beaver uznał, za najbardziej skuteczny miernik przy 

ocenie zagrożeń dla ciągłości działania firmy. Natomiast Fridson i Alvarez [2002] uważają, że spa-

dająca wartość wskaźnika „przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej /zobowiązania krót-

koterminowe” lepiej prognozuje niebezpieczeństwo utraty płynności niż wszelkie inne ilościowe i 

jakościowe oceny stosowane przez wyspecjalizowane agencje ratingowe (np. Moody czy Standard 

and Poor). 

Przy szacowaniu możliwości obsługi długu wykorzystywane są najczęściej wskaźniki opisujące 

relacje pomiędzy zyskiem, amortyzacją a wielkością rat spłaty zadłużenia długoterminowego. Bieżącą 

zdolność obsługi długu liczymy odnosząc nadwyżkę finansową do wielkości spłat wymagalnych zobo-

wiązań, oraz skali zadłużenia długoterminowego czyli: 

wskaźnik pokrycia obsługi długu z nadwyżki finansowej = 
zysk netto + amortyzacja

rata kredytu + odsetki
 , 

wskaźnik pewności kredytowej = 
zysk netto + amortyzacja

 zadłużenie długoterminowe
  . 



Edward Radosiński   Wprowadzenie do analizy finansowej 

2016-03-10   

 
81  

Ze względu na okres karencji w perspektywie krótkookresowej obsługa długu może sprowadzać 

się wyłącznie do spłaty odsetek. Zdolność firmy do regulowania tego typu obciążeń mierzy się badając 

wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych, zwany też wskaźnikiem krotności odsetek:  

wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych = 
zysk brutto + odsetki

odsetki
  ≈ 

EBIT

odsetki
. 

Ponieważ odsetki zalicza się do kosztów działalności finansowej, to jako źródło ich pokrycia 

wskazano zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem (czyli EBIT). Rekomendowane, graniczne war-

tości wskaźników pokrycia zależą ściśle od skali ryzyka gospodarczego (im wyższe ryzyko, tym zale-

cane są wyższe wartości wskaźników pokrycia).  

Jeżeli możliwości spłaty zadłużenia oceniamy na podstawie rentowności czy też nadwyżki finan-

sowej firmy, to musimy pamiętać, że zadłużenie spłaca się realnym pieniądzem, a nie zyskiem, który 

jest tylko wirtualną kategorią księgową. Wady tej są pozbawione wskaźniki zadłużenia, gdzie w liczni-

ku umieszcza się wartości z rachunku przepływów pieniężnych czyli na przykład cytowana powyżej 

relacja „przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej /zobowiązania krótkoterminowe”.  

 

 

Rys. 1.18 Salda przepływów pieniężnych oraz wynik finansowy  

w zależności od fazy rozwoju przedsiębiorstwa 

 

1.2.1.6. Badanie sald przepływów pieniężnych – analiza znaków 

Specyficznym sposobem wykorzystania danych z rachunku przepływów pieniężnych jest badanie 

sald podstawowych strumieni pieniężnych (operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych) w kon-

tekście zidentyfikowanego stadium „cyklu życia” przedsiębiorstwa. Metoda, ta zwana wzorcową 

analizą znaków, zakłada pewien wzorcowy model rozwoju firmy, którzy składa się z wzorcowych 

etapów rozwoju sytuacji pieniężnej firmy. Dla każdego segmentu przepływów pieniężnych (opera-

cyjny, inwestycyjny, finansowy) różnica pomiędzy strumieniami gotówki wpływającymi a wypły-

wającymi, czyli saldo przepływów pieniężnych, zwane też strumieniem netto, może przybierać war-

tości dodatnie (+), ujemne (-) lub zerowe. Poprzez porównanie sald przepływów pieniężnych w 

danej firmie z modelem wzorcowym dokonuje się oceny prawidłowości rozwoju sytuacji pieniężnej 

w firmie oraz ewentualnego zagrożenia upadłością w perspektywie długoterminowej. 

W ujęciu klasycznym cykl życia firmy składa się z czterech faz, p. rys. 1.18, inicjacji działal-

ności, szybkiego wzrostu, dojrzałości, schyłku prowadzącego do likwidacji firmy. Wówczas można 

przyjąć, że w poszczególnych fazach „cyklu życia” przedsiębiorstwa salda przepływów pieniężnych 

powinny przybierać następujące wartości: 
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Faza inicjacji działalności (-, -, +)
49

: w tej fazie przepływy operacyjne i inwestycyjne są ujem-

ne. Nadwyżka wydatków nad wpływami w segmencie działalności operacyjnej wynika z dużych 

wydatków na rozruch produkcji, przy jednocześnie małych wpływach ze sprzedaży. Innymi słowy 

strata gotówkowa przekracza kwotę gotówki, jaka jest uwalniana poprzez realizację cyklu aktywów 

operacyjnych przedsiębiorstwa. Faza inicjacji działalności może wymagać także dalszych uzupeł-

niających zakupów dóbr inwestycyjnych, co skutkuje ujemnym saldem przepływów inwestycyj-

nych. Natomiast saldo przepływów finansowych jest dodatnie, gdyż rozruch produkcji wymaga 

zasilenia firmy przez kapitały zewnętrzne. Zasilenie to może mieć formę kredytów, pożyczek, lea-

singu finansowego lub też kapitału akcyjnego czy pochodzącego z obligacji.  

Faza szybkiego wzrostu (-/+, -, +/0): w początkowej fazie szybkiego wzrostu można jeszcze 

tolerować ujemne przepływy operacyjne, jednak w fazie końcowej, bliskiej przejściu do fazy doj-

rzałości, saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej powinno zmienić znak z ujemne-

go na dodatni. Analogicznie jak w fazie inicjacji działalności faza szybkiego wzrostu wymaga dal-

szego inwestowania w rozwój produktu (ujemne saldo przepływów inwestycyjnych). W fazie szyb-

kiego wzrostu kończy się jednak tzw. podstawowy proces inwestycyjny, a tym samym firma przesta-

je korzystać z zasilania finansowego w formie kapitału zewnętrznego. Uzupełniające wydatki inwe-

stycyjne mogą być już pokrywane z nadwyżki gotówki uwalnianej w wyniku działalności operacyj-

nej. 

Faza dojrzałości (+, -/0, -): w tej fazie saldo przepływów operacyjnych powinno być zdecydo-

wanie dodatnie jako efekt ustabilizowania się sprzedaży na wysokim poziomie. Ze względu na stały 

proces modernizowania aparatu wytwórczego obserwujemy nieznaczne ujemne przepływy inwesty-

cyjne, które są już finansowane własną nadwyżką pieniężną z działalności operacyjnej. Przepływy 

finansowe są wyraźnie ujemne, gdyż faza dojrzałości jest okresem, kiedy firma powinna być w sta-

nie zwrócić wcześniej pożyczone kapitały inwestycyjne.  

Faza schyłku (-, +, -): saldo przepływów operacyjnych jest ujemne, gdyż wpływy z trudno 

sprzedawalnej, przestarzałej produkcji nie pokrywają wydatków operacyjnych. Ze względu na likwi-

dację aparatu wytwórczego przedsiębiorstwo uzyskuje dodatnie wpływy inwestycyjne ze sprzedaży 

zbędnego majątku trwałego. Faza schyłku jest także końcowym etapem spłaty wcześniej zaciągnię-

tych kredytów. Z tego względu saldo przepływów finansowych jest ujemne. 

                                              
49

 Notacja (znak I, znak II, znak III) oznacza: 

Znak I – przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, 

Znak II – przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, 

Znak III – przepływy pieniężne netto z działalności finansowej. 
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1.2.2. Prospektywna analiza płynności 

Opisana w pkt. 1.1. oraz 1.2.1. analiza płynności tak w ujęciu bilansowym, statycznym jak i 

w ujęciu wynikowym, dynamicznym miała charakter retrospekcji, której kresem jest koniec ostat-

niego, minionego okresu sprawozdawczego. Menedżera firmy interesuje jednak głównie odpowiedź 

na pytanie, jak w przyszłości będzie kształtowała się sytuacja płatnicza firmy. Z tego powodu w 

analizie prospektywnej przede wszystkim bada się, czy spodziewane wpływy i wydatki nie zagrożą 

płynności przedsiębiorstwa, lub, wręcz przeciwnie, mogą spowodować wystąpienie zjawiska nad-

płynności. Wyniki prospektywnej analizy płynności pozwalają zatem na przyjęcie przez przedsię-

biorstwo określonej strategii zarządzania płynnością, która minimalizowałaby skutki ewentualnych 

niekorzystnych zjawisk w obszarze płynności. Strategia ta będzie polegała przede wszystkim na 

kształtowaniu pożądanego poziomu wybranych składników aktywów obrotowych oraz właściwych 

relacji pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Na tym etapie analizy 

płynności dokonuje się także prognostycznej interpretacji wyników analizy retrospektywnej. W jej 

ramach próbuje się oszacować, jak obecna sytuacja finansowa firmy (płynność, rentowność, struktu-

ra majątkowo-kapitałowa) oraz zaobserwowane - w okresach minionych - kierunki zmian wpłyną na 

sytuację płatniczą firmy w perspektywie krótko i długoterminowej, p. rys. 1.19. Krótkoterminowa 

analiza prospektywna płynności będzie dotyczyła zatem następujących zagadnień cząstkowych: 

ocena relacji pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi, 

prospektywna analiza dla poszczególnych składników aktywów obrotowych (gotówka, należno-

ści, zapasy), 

badanie prospektywne zobowiązań krótkoterminowych. 

Przy sporządzaniu analizy prospektywnej płynności stosuje się specyficzne metody i narzę-

dzia o charakterze planistyczno – prognostycznym, jak preliminarze gotówkowe, modele poziomu 

gotówki czy zapasów. W analizie długoterminowej sytuacji płatniczej firmy wykorzystuje się sy-

mulację komputerową oraz metody dyskryminacyjne, czego przykładem jest model Altmana. Anali-

za dyskryminacyjna pozwala na oszacowanie groźby trwałej utraty płynności finansowej, a zatem 

bankructwa firmy w perspektywie długoterminowej (5 lat i więcej). 

Wyniki prospektywnej analizy płynności są wykorzystywane przy podejmowaniu krótkoter-

minowych decyzji finansowych dotyczących ustalenia: 

strategii finansowania aktywów obrotowych, 

pożądanego poziomu gotówki, 

zasad zarządzania zapasami,  

polityki ściągania należności. 
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Analiza prospektywna płynności pozwala także na zdefiniowanej pożądanej struktury zobowiązań krót-

koterminowych w podziale na nieoprocentowane zobowiązania handlowe oraz zobowiązania odsetko-

we. 

 

Dynamiczna, prospektywna

analiza płynności

w perspektywie 

krótkoterminowej

w perspektywie 

długoterminowej

Zobowiązania 

krotkoterminowe

Aktywa 

obrotowe

Relacja 

pomiędzy 

aktywami 

obrotowymi a 

zobowiązaniami 

krótkoterminowy

mi

Modele 

symulacyjne
Analiza 

dyskryminacyjna

Rys. 1.19 

 

1.2.2.1. Relacje pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi  

 Celem prospektywnej analizy relacji pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krót-

koterminowymi jest dostarczenie kierownictwu firmy przesłanek umożliwiających racjonalny wybór 

strategii finansowania aktywów obrotowych. Istotą tej strategii jest utrzymanie takiego poziomu kapita-

łu obrotowego netto, który zapewni zminimalizowanie kosztu finansowania majątku obrotowego przed-

siębiorstwa przy jednoczesnym zachowaniu określonego poziomu bezpieczeństwa płatniczego. Przy 

czym można uznać, że przedsiębiorstwo ma do wyboru następujące strategie w odniesieniu do kapitału 

obrotowego netto
50

:  

zachowawczą, 

umiarkowaną, 
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agresywną. 

W przypadku przyjęcia strategii zachowawczej przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia mak-

symalnego poziomu kapitału obrotowego netto, tak aby jak największa część aktywów obrotowych 

była finansowana kapitałem stałym (kapitał własny + kapitał długoterminowy obcy). W skrajnym 

przypadku kapitał obrotowy netto jest równy kapitałowi obrotowemu brutto, a tym samym wartości 

aktywów obrotowych
51

. Strategia zachowawcza zapewnia maksymalną płynność przedsiębiorstwa, 

czyli minimalizuje ryzyko niewypłacalności. Bezpieczeństwo płatnicze zostaje jednak okupione 

określonymi kosztami, gdyż kapitał stały jest zwykle droższy od kapitału krótkoterminowego, a na 

pewno wyraźnie droższy w tej części finansowania aktywów obrotowych, gdzie zastępuje nieoprocen-

towane zobowiązania handlowe. W dłuższym okresie czasu realizacja strategii zachowawczej powoduje 

zatem zaniżenie rentowności, ponieważ przedsiębiorstwo ponosi koszty z tytułu finansowania działal-

ności operacyjnej oraz koszty „utraconych korzyści” ze względu na rezygnację z zysków, które firma 

mogłaby uzyskać poprzez deponowanie swych nadwyżek pieniężnych. 

Przy formułowaniu strategii umiarkowanej bierze się pod uwagę wyniki badań dotyczących 

dynamicznej struktury środków obrotowych. Celem analizy jest ustalenie, która część majątku ob-

rotowego firmy ma charakter stały, czyli że w normalnych warunkach gospodarowania utrzymuje 

się na tym samym poziomie, a która część majątku obrotowego ma charakter zmienny, sezonowy
52

. 

W strategii umiarkowanej część stała aktywów obrotowych jest finansowana kapitałem stałym, a 

część zmienna aktywów obrotowych - zobowiązaniami krótkoterminowymi. W tym przypadku ka-

pitał obrotowy netto jest równy wartości części stałej aktywów obrotowych. Stosowanie strategii 

umiarkowanej wymaga umiejętnej synchronizacji płatności z tytułu zobowiązań krótkoterminowych 

z wpływami z tytułu likwidacji należności. Efektem koordynacji wpływów i wydatków bieżących 

jest utrzymywanie właściwej relacji pomiędzy poziomem zmiennej części aktywów obrotowych, a 

poziomem zobowiązań krótkoterminowych. 

Przedsiębiorstwo znajdujące się w dobrej kondycji ekonomicznej i mające reputację rzetelnego 

płatnika może zdecydować się na realizację tzw. agresywnej strategii finansowania swoich środków 

obrotowych. Strategia ta zakłada, że poziom kapitału obrotowego netto będzie świadomie utrzymywany 

na poziomie ujemnym, a wskaźnik pozycji kredytowej, p. pkt 1.2.1, jest minimalizowany. Ujemny kapi-

tał obrotowy netto oznacza, że całość aktywów obrotowych, a także część aktywów trwałych jest finan-

sowana przez zobowiązania krótkoterminowe. Umiejętnie prowadzona agresywna strategia finanso-

                                                                                                                                                      
50

 Zagadnienie strategii zarządzania płynnością przedsiębiorstwa jest podejmowane m.in. przez Michalskiego [2005], 

Plutę i Michalskiego [2005], Sierpińską i Wędzkiego [1997], Wędzkiego [2003]. 
51

 Należy jednak podkreślić, że w praktyce pełne finansowanie aktywów obrotowych kapitałem stałym nie występuje, 

gdyż firma zawsze ma jakieś zobowiązania bieżące, choćby w stosunku do pracowników płatnych z dołu. 
52

 Zasady tej analizy zostały omówione w pkt. 1.1.2. 
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wania środków obrotowych pozwala na istotne obniżenie kosztów finansowych. Należy jednak pamię-

tać, że decydując się na strategię agresywną firma musi się liczyć z ryzykiem, że utraci płynność 

finansową przy nawet minimalnych zakłóceniach w ciągłości sprzedaży, wystąpieniu nadmiernych 

zapasów czy też zwlekaniu dłużników firmy ze spłatą wymagalnych należności. W przedsiębior-

stwie mającym dobrą reputację płatniczą tego typu incydentalne zapotrzebowanie na dodatkowy pie-

niądz może być kompensowane poprzez uruchomienie doraźnych źródeł zasilania w formie:  

krótkoterminowych kredytów i pożyczek udzielanych przez banki i inne instytucje finansowe, 

zobowiązań z tytułu emisji krótkoterminowych papierów wartościowych, 

zobowiązań wekslowych poprzez odroczenie płatności dzięki zabezpieczeniu zapłaty za pomocą 

weksla. 

Przedsiębiorstwo może także doraźnie poprawić swoją sytuację pieniężną poprzez rezygnację z 

zakupów skutkujących natychmiastowymi wypłatami, a także okresowe wstrzymanie płatności na rzecz 

swoich dostawców, wobec budżetu, czy też z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych. Samowolne 

wydłużenie okresu spłaty świadczy jednak o problemach firmy z regulowaniem płatności, a tym samym 

sygnalizuje groźbę utraty płynności finansowej. Jeśli rozejdzie się pogłoska o trudnościach płatniczych 

firmy, wówczas dostawcy mogą skrócić okresy płatności, co pogłębi problemy przedsiębiorstwa. Przy 

załamaniu się sprzedaży grozi to rozwarciem pomiędzy wzrastającym zapotrzebowaniem na kapitał 

obrotowy, a malejącym dostępem do kredytu kupieckiego. Jeszcze raz wówczas się okazuje, że utrata 

elastyczności płatniczej może przyczynić się do samonapędzania się kłopotów finansowych firmy. 

Omówione powyżej strategie utrzymywania poziomu kapitału obrotowego netto są de facto al-

ternatywnymi sposobami zarządzania ryzykiem utraty płynności. Albo to ryzyko przejmuje, za odpo-

wiednią opłatą, dostarczyciel kapitału długoterminowego, albo to ryzyko bierze na siebie kierownictwo 

firmy oczekując, iż zwiększy się przez to szansa na poprawę rentowności. W ramach analizy pożądane-

go poziomu kapitału obrotowego netto, a zatem w ramach studiów przed podjęciem decyzji o wyborze 

strategii finansowania aktywów obrotowych, należy - dla poszczególnych z możliwych wariantów de-

cyzji - ocenić; 

koszt kapitału, jaki zostanie zaangażowany do finansowania aktywów obrotowych, 

ryzyko utraty płynności.  

Poza oceną kosztu oraz ryzyka związanego z wyborem strategii finansowania aktywów obrotowych 

należy także wziąć pod uwagę dostępność poszczególnych form kapitału, zwłaszcza składników kapita-

łu stałego oraz kredytów obrotowych. Ważnym aspektem jest także elastyczność finansowania, czyli 

możliwość doraźnej zmiany struktury kapitału celem dostosowania jego poziomu do aktualnych potrzeb 

finansowych firmy. 



Edward Radosiński   Wprowadzenie do analizy finansowej 

2016-03-10   

 
87  

Obok badania strategii finansowania aktywów obrotowych kluczowym zadaniem analizy pro-

spektywnej jest określenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto w perspektywie krótkotermi-

nowej czyli najbliższego roku. W ujęciu dynamicznym zapotrzebowanie na kapitał obrotowy jest za-

leżne przede wszystkim od planowanego wzrostu produkcji i sprzedaży, planowanych wskaźników 

rotacji zapasów i należności, oraz przyjętej strategii finansowania działalności operacyjnej przedsiębior-

stwa. Przy płynnej sprzedaży i stabilnych wskaźnikach rotacji zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 

powinno zmieniać się proporcjonalnie do zmiany w poziomie produkcji, przy czym zakładamy, że 

zastana struktura składników cyklu operacyjnego jest prawidłowa mając na uwadze skalę i charak-

ter aktywności gospodarczej. Przy takich założeniach możemy przyjąć, że poziom środków obro-

towych oraz przeciętna wielkość zobowiązań handlowych, a zatem także poziom kapitału obroto-

wego netto zależy bezpośrednio od skali sprzedaży. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto 

można ująć ilościowo w sposób następujący: 

zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto = spodziewany poziom aktywów obrotowych - spo-

dziewany poziom zobowiązań handlowych, 

gdzie spodziewane zmiany poziomu aktywów obrotowych oraz zobowiązań handlowych szacu-

jemy jako proporcjonalne do przewidywanych zmian w poziomie sprzedaży. 

Znajomość zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto oraz przewidywanej wielkości kapitału 

stałego (zwłaszcza kapitału własnego w obrocie) umożliwiają określenie, jaka część zapotrzebowania 

na kapitał obrotowy netto będzie musiała być pokryta przez odsetkowe zobowiązania krótkoterminowe. 

Wyniki analizy zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto pozwalają zatem kierownictwu przedsię-

biorstwa na podjęcie zawczasu odpowiednich działań mających zapewnić dostęp do krótkoterminowe-

go kapitału dłużnego w formie kredytów obrotowych, czy też poprzez emisję krótkoterminowych papie-

rów dłużnych. 

Po przeprowadzeniu prospektywnej analizy zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto kierow-

nictwo firmy może jednak uznać, że wymagane zaangażowanie odsetkowych zobowiązań krótkotermi-

nowych w przyszłym roku jest nadmierne i może stanowić zagrożenie dla płynności przedsiębiorstwa. 

Wówczas należy opracować podjąć działania na rzecz redukcji spodziewanego wzrostu zapotrzebowa-

nia na kapitał obrotowy netto przy planowanym wzroście sprzedaży. Działania te mogą polegać na za-

mianie „masy przez szybkość“, a więc podwyższeniu wskaźników obrotowości dla poszczególnych 

składników aktywów obrotowych. Także można rozważyć wydłużenie cyklu płacenia należności po-

przez zmianę warunków udzielania kredytu kupieckiego. Jeżeli tego typu działania okażą się skuteczne, 

wówczas w przyszłym roku tempo wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto będzie niższe od 

tempa wzrostu sprzedaży. 
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  Wyniki prospektywnej analizy kapitału obrotowego netto, jak i znajomość preferencji kierow-

nictwa firmy w zakresie wyboru odpowiedniej strategii finansowania aktywów obrotowych stanowią 

istotną przesłankę analityczną, którą należy uwzględnić w szczegółowych analizach prospektywnych. 

Analizy te będą dotyczyć poszczególnych składników formuły naliczania kapitału obrotowego netto, tj: 

gotówki,  

zapasów,  

należności oraz zobowiązań krótkoterminowych. 

 

1.2.2.2. Gotówka 

Przez gotówkę będziemy rozumieli szybkozbywalne („z dnia na dzień”) aktywa obrotowe, doty-

czy to zwłaszcza środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz inwestycji krótkoterminowych w for-

mie papierów wartościowych (akcje, bony skarbowe, obligacje) notowanych na giełdzie Analiza tej 

kategorii aktywów jest ważna, ponieważ brak gotówki na terminową spłatę wymagalnych zobowiązań 

jest równoznaczny z utratą przez firmę płynności w sensie bilansowym. Prospektywna analiza krótko-

terminowa gotówki daje także podstawy informacyjne do racjonalnego zarządzania środkami pie-

niężnymi, a zwłaszcza podejmowania decyzji dotyczących: 

- określenia właściwego poziomu środków pieniężnych w firmie, mając na uwadze skalę działal-

ności gospodarczej,  

- racjonalizację cyklu operacyjnego, w tym cyklu konwersji gotówki, celem zmniejszenia kosz-

tów finansowania tego cyklu, 

- określenie procedur zasilania firmy w pieniądz (w przypadku wystąpienia niedoborów gotów-

ki), względnie deponowania nadwyżek pieniężnych.  

 Krótkoterminowa analiza prospektywna gotówki może być prowadzona tak w ujęciu bez-

względnym, jak i względnym. W ujęciu bezwzględnym analiza ta polega na sporządzaniu zestawień 

spodziewanych wpływów i wydatków pieniężnych czyli preliminarzy gotówkowych pro forma. W uję-

ciu względnym analiza prospektywna gotówki jest prowadzona za pomocą metod wskaźnikowych. 

 

Preliminarze gotówkowe. 

Preliminarz, zwany też budżetem gotówkowym lub planem kasowym, jest krótkotermino-

wym (zwykłe sporządzanym z wyprzedzeniem kwartalnym w układzie miesięcznym bądź tygodnio-

wym) planem wpływów i wydatków pieniężnych z wykazaniem stanu gotówki na początek i na ko-

niec okresu objętego preliminarzem, p. tab. 1.3. Plan ten zawiera przede wszystkim spodziewane 

wpływy z działalności operacyjnej, zwłaszcza z tytułu inkasowania należności oraz sprzedaży za 

gotówkę, jak również wydatki operacyjne na zakup materiałów lub towarów, likwidację zobowią-
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zań krótkoterminowych, wydatki związane z pokrywaniem innych kosztów operacyjnych, zwłaszcza 

wynagrodzeń. W preliminarzu powinno się też uwzględniać operacje incydentalne skutkujące 

wpływem i wypływem gotówki, a wynikające z działalności inwestycyjnej i finansowej.  

W prospektywnej analizie płynności preliminarz pro forma można wykorzystać do
53

: 

określenia, jaka nadwyżka pieniężna z działalności operacyjnej jest niezbędna, aby utrzymać 

poziom gotówki w ustalonych granicach, 

zaplanowania zapotrzebowanie na dodatkowy pieniądz, jeśli z kalkulacji analitycznych wyni-

ka, że poziom gotówki może spaść poniżej dolnej granicy bezpieczeństwa, 

wskazania kierunków inwestowania nadwyżki pieniężnej, jeżeli poziom gotówki przekroczy 

górną granicę bezpieczeństwa. 

Preliminarz gotówkowy pozwala zatem na planowanie przepływów pieniężnych w perspektywie 

krótkoterminowej, a tym samym świadome sterowanie płynnością finansową.  

Wstępna wersja (pro forma) preliminarza gotówkowego są sporządzane przez analityków ja-

ko efekt studiów nad możliwymi scenariuszami rozwoju sytuacji płatniczej przedsiębiorstwa w per-

spektywie krótkoterminowej. Jeżeli ze wstępnej wersji preliminarza wynika, że firmie grozi niedo-

bór gotówki, wówczas można podjąć zawczasu działania zapobiegające utracie płynności finanso-

wej, jak: ograniczenie sprzedaży na kredyt, zablokowanie niektórych wydatków, pozyskanie kredy-

tu krótkoterminowego lub interwencyjna sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do ob-

rotu. Jeśli może wystąpić znacząca nadwyżka pieniężna, wówczas należy rozważyć formę zainwe-

stowania tych środków poprzez zakup odpowiednich instrumentów rynku pieniężnego (bony skarbowe, 

krótkoterminowe papiery dłużne, certyfikaty depozytowe) lub kapitałowego (obligacje, akcje, prawa 

poboru).  

Preliminarz gotówkowy stanowi także narzędzie prospektywnej analizy wypłacalności przedsię-

biorstwa, a zatem zdolności przedsiębiorstwa do spłaty tych rat i odsetek od zaciągniętych kredytów, 

które stały się wymagalne w perspektywie krótkoterminowej. Obciążenia z tego tytułu powinny być 

umieszczone w planie wydatków i wpływów przedsiębiorstwa, a jego integralnym uzupełnieniem po-

winna być tabela spłaty zadłużenia. Sporządzana najczęściej w układzie kwartalnym tabele zawierają 

dane o terminie i wielkości spłat poszczególnych rat zadłużenia oraz wymagalnych obciążeniach odset-

                                              
53

 Według Bienia [2008] preliminarz gotówkowy przygotowuje się w następujących celach: 

programowania obiegu środków pieniężnych w odpowiednich przedziałach czasowych w sposób zapewniający 

utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa przy racjonalnym kształtowaniu kosztów finansowych utrzymania 

tej płynności, 

określenia z góry działań podejmowanych dla zapewniania dodatkowych źródeł finansowania lub zmierzających 

do odpowiedniego przesunięcia płatności – w razie spiętrzenia się tych płatności, 

wyznaczenie przedsięwzięć zapewniających najkorzystniejsze lokowanie nawet krótkotrwałych nadwyżek finanso-

wych. 
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kowych. Do każdego obciążenia z tytułu obsługi długu powinna być przypisana informacja o źródle 

zapłaty, jak również ocena stopnia zagrożenia dla płynności obsługi („spłata niezagrożona”, „spłata 

niezagrożona pod warunkiem, że ....” itp). 

 

Tab. 1.3 Preliminarz gotówkowy [mln zł] 

 

Treść 

Tygodnie 

03 – 10 VI 11 – 18 VI 19 – 25 VI 26 – 2 VII 

     

1. Wpływy gotówki ze sprzedaży 70 30 30 40 

2. Sprzedaż środków trwałych 10 - - 5 

3. Sprzedaż akcji 100 - - - 

4. Środki udostępnione w formie kredytów - 200 - - 

      

Ogółem wpływy gotówkowe 180 230 30 40 

     

1. Wydatki z tytułu dostaw  - 20 - 10 - 10 - 10 

2. Wydatki na wynagrodzenia - - - - 10 

3. Wydatki z tytułu ubezpieczeń i podatków - - - - 5 

4. Zakupy środków trwałych  - - 8 - - 

5. Spłata kredytów i odsetek - 250 - - - 

     

Ogółem wydatki gotówkowe - 270 - 18 - 10 - 25 

     

Saldo obrotów gotówkowych - 90 + 212 + 20 + 15 

Stan rezerwy gotówkowej + 30 + 242 + 262 + 277 

 

Decyzją kierownictwa firmy wybrana wersja preliminarza gotówkowego jest zatwierdzana 

jako plan kasowy. Do planu winien być dołączony program działań, którego realizacja powinna 

zapewnić utrzymania planowanego salda obrotów kasowych. Aby preliminarz spełniał swoją rolę 

planistyczną wskazana jest ciągła weryfikacja faktycznych obrotów gotówkowych z obrotami za-

planowanymi w preliminarzu. Jeżeli odchylenia pomiędzy planem a wykonaniem są istotne, wów-

czas należy dokonać wnikliwej analizy poprawności metodologii sporządzania preliminarzy gotów-

kowych.  
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Przy sporządzaniu preliminarza kluczowym problemem analitycznym jest określenie przedzia-

łu zmienności dla poziomu gotówki w przedsiębiorstwie, p. rys. 1.20. Analityk musi brać pod uwagę, 

że poziom gotówki nie może spaść poniżej pewnego minimum, wyznaczonego poprzez ocenę ryzy-

ka utraty płynności finansowej. Z drugiej strony poziom ten nie może być zbyt wysoki, gdyż ozna-

cza to zamrożenie pieniądza na nisko oprocentowanym rachunku bankowym. W tym kontekście 

zadaniem analityka jest wyznaczanie minimalnych i maksymalnych poziomów gotówki, zwanych 

granicami bezpieczeństwa. Poziomy te określa się poprzez badanie relacji pomiędzy ryzykiem nie-

wypłacalności, a ryzykiem utraty korzyści, jakie można uzyskać dzięki zainwestowania nadmiaru 

środków pieniężnych poza przedsiębiorstwem. Jeżeli minimalny i maksymalny poziom gotówki 

zostanie rzetelnie wyznaczony, wówczas zarządzanie gotówką będzie polegało na pilnowaniu, aby 

była przestrzegana zasada „matching priniciple”. Oznacza to, że w przedsiębiorstwie będzie za-

pewniona odpowiednia synchronizacja przepływów pieniężnych czyli takie związanie okresu pono-

szenia wydatków gotówkowych z planowanym okresem wpływu środków pieniężnych, aby poziom 

gotówki w przedsiębiorstwie utrzymywał się w określonych granicach.  

W analizie prospektywnej gotówki można wykorzystać modele pożądanego poziomu gotówki. 

Jeżeli dysponujemy wiarygodną prognozą przyszłych wpływów i wydatków z działalności operacyjnej, 

wówczas zalecane jest zastosowanie modelu Baumola opartego na założeniach koncepcji EOQ. Zgod-

nie z tym modelem optymalny poziom gotówki OPG wyznaczamy na podstawie wzoru: 

k

NVF
OPGB

**2
 , 

gdzie: 

F – przeciętne koszty stałe operacji pieniężnych (prowizje, koszty konwojowania), 

NV – wartość środków pieniężnych netto wymagana do sfinansowania transakcji przedsię-

biorstwa w danym roku, 

k – przeciętna roczna stopa procentowa oferowana przez rynek pieniężny. 

Ograniczeniem modelu Baumola jest konieczność spełnienia następujących warunków: 

wpływy pieniężne przedsiębiorstwa są pozyskiwane w stałych, równo od siebie oddalonych, 

momentach czasowych, 

wydatki pieniężne są ponoszone w sposób ciągły, 

sumaryczne wpływy przekraczają wydatki. 

 Jeżeli wpływy i wydatki są niemożliwe do oszacowania, wówczas zalecane jest wykorzysta-

nia modelu Millera i Orra do wyznaczanie optymalnego poziomu gotówki. W modelu tym wyróżnia 

się trzy poziomy stanów gotówkowych: dolny, optymalny, górny. Poziom dolny jest określany arbi-
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tralnie jako minimalny poziom gotówki, poniżej którego przedsiębiorstwu grozi utrata płynności 

finansowej. Poziom optymalny wyznaczamy ze wzoru: 

L
k

F
OPG CF

MiO 
*4

**3 2
, 

gdzie: 

2

CF  – wariancja dla dziennych strumieni pieniężnych w przedsiębiorstwie, 

L – dolny poziom gotówki. 

Czas
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s
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Rys. 1.20.  Stany gotówki

Górna granica tolerancji

Optymalny stan gotówki

Dolna granica tolerancji

 

Natomiast górny poziom gotówki określa stan środków pieniężnych, powyżej którego nad-

wyżki powinny być bezwzględnie lokowane na rynku depozytowym. Poziom ten wyliczamy ze 

wzoru: 

H = 3 * OPGMiO – 2*L. 

Znając granice bezpieczeństwa dla poziomu gotówki, wyznaczone za pomocą modeli eko-

nometrycznych lub jako rezultat wnioskowania heurystycznego, można podjąć próbę ułożenia ta-
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kiego preliminarza obrotów pieniężnych pro forma, który zapewni utrzymanie poziomu gotówki w 

ustalonych wcześniej granicach bezpieczeństwa. Reasumując wyniki studiów analitycznych w trak-

cie układania preliminarza gotówkowego umożliwiają kierownictwu przedsiębiorstwa ocenę spo-

dziewanych wpływów oraz wydatków. Studia te dostarczają racjonalnych podstaw do podejmowa-

nia decyzji związanych z zarządzaniem gotówką w przedsiębiorstwie.  

 

Wskaźniki wystarczalności gotówkowej 

Jak już wspomniano preliminarze gotówkowe pro forma służą do prospektywnej oceny wystar-

czalności gotówkowej w ujęciu bezwzględnym. Aby ocenić wystarczalność gotówkową firmy w ujęciu 

względnym należy posłużyć się wskaźnikami w których porównujemy planowane wydatki pieniężne do 

planowanych wpływów. W tym przypadku wykorzystuje się tzw. wskaźniki wystarczalności gotówko-

wej, których forma ogólna ma postać: 

wskaźnik wystarczalności gotówkowej = 
spodziewane wpływy gotówkowe

 spodziewane wydatki gotówkowe
 . 

Jednym z najważniejszych wskaźników prospektywnej wystarczalności gotówkowej jest wskaź-

nik pokrycia zobowiązań natychmiast wymagalnych definiowany w sposób następujący: 

krótkoterminowe aktywa finansowe

 zobowiązania krótkoterminowe płatne w ciągu najbliższych 3 miesięcy
 . 

Ze względu na operacyjne znaczenie płynności finansowej zaleca się stosowanie wskaźnika 

dziennego dyspozycyjnego pieniądza, czyli: 

wskaźnik dziennego dyspozycyjnego pieniądza = 
gotówka

planowane dzienne wydatki pieniężne
 . 

Analiza tego wskaźnika pozwala nie tylko na ocenę sytuacji pieniężnej firmy w danym dniu, ale 

także na racjonalne sterowanie bieżącymi zasobami gotówki. Specyficznym miernikiem płynności jest 

ilość dni „obrony” płynności (defensive interval) = 
gotówka + należności krótkoterminowe

 przewidywane wydatki
  

Miernik ten wyznacza długość okresu w którym firma jest w stanie bronić swojej płynności jedynie 

poprzez sprzedaż swoich najbardziej płynnych aktywów. Konstrukcja tego miernika zakłada zatem 

tzw. najgorszy scenariusz rozwoju sytuacji płatniczej firmy czyli brak jakichkolwiek wpływów go-

tówkowych. 

 

1.2.2.3. Zapasy  

Gotówka przedsiębiorstwa jest wydatkowana głównie na regulowania zobowiązań z tytułu naby-

tych zapasów materiałów, a wpływy gotówkowe uzyskujemy poprzez likwidację należności z tytułu 
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sprzedanych zapasów wyrobów gotowych. Z tych powodów zachodzi ścisły związek pomiędzy polity-

ką utrzymywania pożądanego poziomu gotówki, a przewidywanymi zmianami w poziomie zapasów.  

Podstawą analizy prospektywnej zapasów są wyniki oceny retrospektywnej, prognoza sprzedaży, 

jak i określone koncepcje decyzyjne kierownictwa firmy co do sposobu sterowania zapasami. Głównym 

zadaniem prospektywanej analizy zapasów jest określenie spodziewanych trendów zmian dla poszcze-

gólnych kategorii zapasów, zwłaszcza materiałów i produktów gotowych. W warunkach rutynowych 

prospektywne zmiany poziomu zapasów w przedsiębiorstwie są ściśle uzależnione od planowanego 

wzrostu aktywności gospodarczej, czyli poziomu produkcji i sprzedaży
54

. Jeżeli przyjmiemy, że do-

tychczasowa wielkość i struktura zapasów jest prawidłowa, to w ujęciu prospektywanym zmiana ich 

poziomu powinna być skorelowana z tempem zmiany wielkości produkcji i sprzedaży. Należy brać pod 

uwagę, że wzrost poziomu zapasów spowoduje wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy, kompen-

sowany po części możliwym wzrostem poziomu zobowiązań handlowych.  

Wyniki retrospektywnej analizy zapasów, p. pkt 1.1, zwłaszcza wyliczone wskaźniki obrotowo-

ści, powinny także stanowić podstawową przesłankę przy formułowaniu założeń dla modyfikacji do-

tychczasowej polityki utrzymywania zapasów. Celem tej polityki powinno być określenie właściwego 

poziomu dla poszczególnych kategorii zapasów mając na uwadze: 

koszt utrzymania danego poziomu zapasów w przedsiębiorstwie, 

ryzyko, że przedsiębiorstwo poniesie straty z powodu braku odpowiednich zapasów. 

Polityka utrzymywania wysokich zapasów surowców minimalizuje ryzyko perturbacji produk-

cyjnych z powodu braku surowców. Pozytywnym efektem wysokich zapasów surowców jest dobra 

płynność produkcji oraz możliwość pełnego wykorzystania zdolności wytwórczych. Zgromadzone 

wcześniej zapasy stanowią dla przedsiębiorstwa także zabezpieczenie przed inflacyjnym wzrostem cen 

oraz wahaniami kursów walut.  

Korzyści związane z utrzymaniem wysokich zapasów surowców i materiałów są jednak okupio-

ne określonymi kosztami. Przy czym wyróżniamy koszty operacyjne utrzymania zapasów, do których 

zaliczamy wydatki na utrzymanie magazynów, koszty ubezpieczenia zapasów na wypadek zdarzeń 

losowych (pożar, kradzież itp) oraz koszty wynikające z naturalnych ubytków czy też starzenia się za-

pasów pod względem fizycznym, jak i ekonomicznym. Przykładowo dla artykułów odzieżowych kosz-

ty te mogą być znaczne, jeżeli wyroby staną się niemodne. Pewne koszty operacyjne są też związane z 

                                              
54

 Poza metodą procenta od sprzedaży prognostyczna analiza zmian stanów zapasów może być przeprowadzona za pomocą 

metody regresji wieloczynnikowej. Przy czym metoda procenta od sprzedaży jest pewnym przykładem zastosowania metody 

regresji jednoczynnikowej, gdzie zmienną niezależną jest prognozowana wartość sprzedaży. Bardziej zaawansowane studia 

prognostyczne mogą się opierać o model stabilnego wzrostu, p. Sierpińska, Jachna [2007] uwzględniający, poza zmianami w 

poziomie sprzedaży, także zmiany w obszarze aktywów.  
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czynnościami przy zamawianiu zapasów (telefony, korespondencja) oraz przemieszczaniem zapasów z 

magazynu do wydziałów produkcyjnych lub klienta.  

Znaczącą pozycję w strukturze kosztów związanych z utrzymaniem zapasów stanowią koszty fi-

nansowe. Nadmierne zapasy surowców i materiałów powodują zamrożenie znacznych środków finan-

sowych, co spowoduje wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy, a w dalszej perspektywie odbije 

się ujemnie na rentowności firmy, a także zagrozi płynności finansowej. W przypadku finansowania 

zapasów kapitałami obcymi koszty utrzymania zapasów wynikają z konieczności płacenia odsetek od 

zaciągniętych kredytów. Jeżeli zapasy zostały zakupione za środki własne, to należy przeprowadzić 

rachunek utraconych korzyści ze względu na rezygnację z możliwości zainwestowania tych środków 

poza przedsiębiorstwem. 

Przy wyborze właściwego poziomu zapasów zachodzi typowy trade off pomiędzy ryzykiem ope-

racyjnym a ryzykiem finansowym. Im wyższe zapasy, tym mniejsze ryzyko, że produkcja stanie z po-

wodu braku surowców. Rośnie natomiast ryzyko finansowe z powodu narastających odsetek od kredy-

tów finansujących te zapasy. Należy też pamiętać, że im większe zapasy utrzymuje przedsiębiorstwo, 

tym wyższe koszty składowania i obsługi zapasów, a także rośnie ryzyko straty z tytułu starzenia się 

bądź psucia się zeskładowanych materiałów.  

W niektórych przypadkach można przeprowadzić analizę typu „what if” czyli „co by było, gdy-

by”, a zatem ocenę hipotetycznych strat i zysków związanych ze zmianą dotychczasowej polityki za-

rządzania zapasami. Przykładowo: jeśli zamówimy dużą partię surowców, to odniesiemy korzyści z 

tytułu rabatów, unikniemy przestojów produkcyjnych, ale za to musimy się liczyć ze znacznym, jedno-

razowym wydatkiem, co może pogorszyć naszą płynność finansową. Do formułowania właściwej poli-

tyki zamawiania surowców można wykorzystać metodę wyznaczania ekonomicznej wielkości zamó-

wienia (Economic Order Quantity - EOQ), p. rys. 1.21: 

Cp

FS
EOQ

**2
 , 

gdzie: 

S – okresowe zapotrzebowanie na dany materiał, 

F – jednostkowy przeciętny koszt realizacji zamówienia, 

Cp – jednostkowy koszt utrzymania zapasów. 
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Rys. 1.21 Model optymalnej wielkości dostawy - EOQ
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Przy wielkości zamówienia odpowiadającej EOQ suma kosztów zamówienia i utrzymania zapasów 

surowców jest minimalna pod warunkiem spełnienia następujących założeń: 

zapasy są zużywane równomiernie, 

koszty realizacji zamówienia są stałe dla każdej partii zamawianych zapasów niezależnie od 

wielkości zamówienia, 

koszty utrzymania zapasów surowców są liniowo zależne od ich średniego poziomu, 

cena jednostkowa zamawianych surowców nie zależy od wielkości zamówienia. 

Do ustalania optymalnych stanów zapasów surowców stosuje się także modele zapasów, które pozwala-

ją na wyznaczenie tzw. nieprzekraczalnego zapasu bezpieczeństwa w zależności od prognoz popytu, 

kosztu niedoboru zapasów oraz prawdopodobieństwa opóźnień w dostawach.  

Podobne, jak przy planowaniu poziomu zapasów surowców, dylematy decyzyjne występują przy 

wyznaczaniu pożądanego poziomu i struktury zapasów wyrobów gotowych. Wysoki poziom tych zapa-

sów gwarantuje rytmiczność sprzedaży, a tym samym pozwala na zaspokojenie popytu nawet w warun-

kach zmian sezonowych. Nadmierne zapasy wyrobów gotowych pociągają za sobą wysokie koszty ich 

finansowania, co może ujemnie się odbić na rentowności sprzedaży. Szczególnie niebezpiecznym zja-

wiskiem są rosnące zapasy trudno zbywalnych wyrobów gotowych. Każdy niesprzedany wyrób ozna-

cza nie tylko brak spodziewanych zysków, ale także zamrożenie już poniesionych wydatków materia-

łowych i osobowych. Załamanie się sprzedaży przy niezmienionym tempie produkcji szybko prowadzi 
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do bankructwa firmy, z powodu obciążeń wynikających z konieczności finansowania nadmiernych za-

pasów wyrobów gotowych.  

Do określania właściwego poziomu zapasów wyrobów gotowych można wykorzystać modele 

matematyczne. Przykładami tego typu formuł są modele Production Order Quantity POQ [p. Wolski, 

2000] czy Economic Production Quantity – EPQ [Stevenson, 2005]. Ze względu na skalę komplikacji 

problemu w praktyce poziom zapasów wyrobów gotowych jest ustalany zwykle metodami heurystycz-

nymi. 

Skuteczność polityki sterowania zapasami wyrobów gotowych można oceniać na podstawie ob-

serwacji wskaźnika obrotowości. Wystąpienie trendu zniżkowego tego wskaźnika jest sygnałem bądź 

do zmniejszenia produkcji bądź zainicjowanie programu ofensywnego marketingu, który zapewniłby 

płynną sprzedaż produkowanych wyrobów. W ramach swej strategii zmierzającej do upłynnienia zapa-

sów wyrobów gotowych firma może, poza klasycznym kredytem kupieckim, stosować wobec swoich 

kontrahentów następujące bodźce finansowe: 

bonifikaty zależne od wielkości zakupu i formy płatności, 

sezonowe wyprzedaże, 

ceny specjalne dla wybranych grup klientów. 

W drastycznych przypadkach, przy zagrożeniach utratą płynności, firma powinna próbować sprzedać 

wyprodukowane wyroby „za wszelką cenę”, aby przynajmniej w części odzyskać poniesione wydatki. 

Zbyt niskie zapasy wyrobów gotowych mogą natomiast spowodować zakłócenia w ciągłości 

sprzedaży. Zakłócenia te mają swój konkretny wymiar finansowy w postaci tzw. kosztów wyczerpania 

zapasów. Koszty te wynikają z utraconej, na skutek braku zapasów wyrobów gotowych, sprzedaży bądź 

konieczności poniesienia kar z tytułu braku lub opóźnienia, wcześniej zakontraktowanej dostawy, jak 

również pogorszenia reputacji firmy ze względu na okresowe braki jej produktów na rynku. Koszty te 

możemy minimalizować poprzez utrzymywanie wysokich stanów zapasów wyrobów gotowych, wów-

czas jednak rosną koszty utrzymania tych zapasów. Analiza prospektywna zapasów wyrobów gotowych 

powinna zatem dostarczyć przesłanek do sformułowania założeń takiej polityki sterowania zapasami, 

która zapewniałaby równowagę pomiędzy kosztami utrzymania zapasów a ryzykiem zakłóceń w cią-

głości sprzedaży. 

 

1.2.2.4. Należności 

Analiza prospektywna należności bazuje na prognozie sprzedaży jako podstawowym parametrze, 

który charakteryzuje skalę aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa w najbliższej przyszłości. Poza 

prognozą sprzedaży w analizie prospektywnej należności wykorzystujemy dane oraz wnioski analitycz-

ne wyprowadzone w trakcie analizy retrospektywnej należności tak w ujęciu statycznym, jak i dyna-
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micznym. Istotne są tu zwłaszcza informacje o tym. jak w okresach przeszłych kształtowała się dyna-

mika poziomu należności, udział należności w aktywach obrotowych, a także udział należności prze-

terminowanych w należnościach ogółem. 

Wyniki prognozy należności wraz z rezultatami analizy retrospektywnej pozwalają na opracowa-

nie założeń do polityki zarządzania należnościami. Do głównych celów tej polityki zaliczamy: 

zdynamizowanie sprzedaży poprzez oferowanie klientom firmy atrakcyjnych warunków regulacji 

należności, 

przyśpieszenie tempa likwidacji należności.  

Należy podkreślić, że wymienione powyżej cele są wzajemnie przeciwstawne. Jeżeli oferujemy atrak-

cyjne warunki płatności dla klientów, to tempo likwidacji należności maleje, co zwiększa zagrożenie 

utraty płynności. Z kolei każde zaostrzenie rygorów ściągania należności, np. poprzez zgodę na sprze-

daż tylko za gotówkę, osłabia motywację klientów do zakupu produktów wytwarzanych przez przed-

siębiorstwo. Innymi słowy wybór polityki zarządzania należnościami jest wyborem pomiędzy ryzykiem 

operacyjnym a finansowym. Ryzyko operacyjne zmniejszamy poprzez odroczenie płatności, dzięki 

czemu utrzymujemy płynną sprzedaż. Im bardziej odraczamy terminy płatności, tym większe jest nasze 

zapotrzebowanie na kredyty celem sfinansowania rosnących należności handlowych. W konsekwencji 

rośnie ryzyko finansowe, iż utracimy płynność ze względu na rozwarcie pomiędzy wydatkami odset-

kowymi a nadwyżką pieniężną z działalności operacyjnej. 

Zadaniem analityków jest określenie założeń polityki zarządzania należnościami, która pozwoli 

osiągnąć cele marketingowe, jak i finansowe firmy, w taki sposób, aby została zachowana równowaga 

pomiędzy rozwojem sprzedaży a bezpieczeństwem płatniczym. Zgodnie z przyjętymi celami polityki 

zarządzania należnościami kierownictwo firmy, przy współpracy z analitykami, powinno opracować 

zbiory reguł dotyczących: 

udzielania kredytów kupieckich, 

windykacji należności. 

Na podstawie przyjętych zasad udzielania kredytów kupieckich oraz dotychczasowej historii roz-

rachunków z odbiorcami powinna zostać przeprowadzona klasyfikacja klientów firmy ze względu na 

ich rzetelność płatniczą. Wyniki tej klasyfikacji są wykorzystywane przez służby finansowe firmy ce-

lem ustalenia szczegółowych warunków przyznawania kredytu kupieckiego poszczególnym klientom. 

Zasady te powinny określać na jak długo przedsiębiorstwo jest skłonne udzielić kredytu i jaka będzie 

forma zabezpieczenia tego kredytu. Przy czym zabezpieczenie to może być osobiste (weksel, gwarancja 

bankowa) lub materialne (zastaw, przewłaszczenia na zabezpieczenie). W ramach zabezpieczenie kre-

dytu przedsiębiorstwo powinno sobie zastrzec pierwszeństwo w ściągalności wierzytelności w przypad-

ku bankructwa dłużnika.  
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Także w ramach polityki kredytowej ustala się wielkości upustów, jakich można udzielić klien-

tom płacącym gotówką (upust za termin) lub zamawiającym dużą partię towarów (upust za ilość). Aby 

polityka upustów czy rabatów miała swój sens ekonomiczny, firma musi dysponować sprawnie funk-

cjonującym systemem kalkulacji cen i kosztów jednostkowych dla swoich wyrobów. Jedynie na bazie 

informacji z systemów kalkulacyjnych można ocenić, czy, mimo udzielonych rabatów, upustów i zni-

żek, sprzedaż wyrobu przynosi jeszcze zadawalające zyski. 

Polityka windykacji określa sposoby zapewniające ściągalność należności przedsiębiorstwa. W 

windykacji kluczowym zagadnieniem jest minimalizacja kosztu ściągania należności. Przy sprawnie 

działających służbach finansowych, a także dobrze rozwiniętym rynku handlu długami prawie każda 

należność jest ściągalna pod warunkiem poniesienia pewnych kosztów. Oznacza to, że większość na-

leżności jest płynna, jeśli firma zadowoli się płatnością odpowiednio niższą od nominalnej sumy długu. 

W przypadku należności przeterminowanych ocena kosztów ściągnięcia długu stanowi podstawową 

przesłankę wyboru sposobu likwidacji należności przeterminowanej, czyli: 

wystąpieniu do sądu, celem wszczęcia egzekucji komorniczej,  

sprzedaniu długu firmie windykacyjnej, 

umorzeniu należności.  

Koszt ściągania należności będzie znacznie zredukowany, jeżeli uprzednio przedsiębiorstwo, w ramach 

realizacji swojej polityki kredytowej, właściwie zabezpieczy swoją wierzytelność.  

W przypadku należności, tak terminowych, jak i przeterminowanych, szybką płynność zapewnia 

faktoring czyli odkupienie długu przez faktora. Należy jednak brać pod uwagę, że marża faktora, a za-

tem cena pozyskiwania środków tą drogą, jest wysoka. Odmianą faktoringu jest forfaiting polegający na 

skupie należności terminowych firmy. Przy czym przedmiotem skupu w forfaitingu są zwykle należno-

ści wynikające z realizacji kontraktu eksportowego zabezpieczone w formie weksli. 

 

1.2.2.5. Zobowiązania krótkoterminowe 

Prospektywna analiza zobowiązań krótkoterminowych ma za zadanie określenie, dla dającej się 

przewidzieć przyszłości, poziomu i struktury zobowiązań krótkoterminowych mając na uwadze spo-

dziewane zapotrzebowanie na finansowanie krótkoterminowe. W warunkach rutynowych wzrost zapo-

trzebowania na kapitał obrotowy, wynikający z planowanego wzrostu aktywności gospodarczej, jest 

pokrywany w części przez odpowiedni wzrost poziomu zobowiązań handlowych. Pieniądz pozyskany 

tą drogą nie jest zaliczany do kapitału obcego, ponieważ zobowiązania te nie są oprocentowane, a 

ich udostępnienie przedsiębiorstwu nie następuje na podstawie świadomej decyzji właściciela tych 
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środków. Pozornie ta forma pozyskania kapitału jest bez kosztowa
55

. Niemniej w większości przy-

padków pośrednim kosztem, jaki ponosi przedsiębiorstwo, jest utrata rabatu, który firma uzyskałaby 

u dostawcy, gdyby płaciła w trybie natychmiastowym. Tym samym koszt nie oprocentowanych 

zobowiązań handlowych dla pojedynczej transakcji wyraża się poprzez relację: 

∆p = p1 - p0 , 

gdzie: 

∆p – koszt zobowiązań handlowych w formie różnicy cen nabycia, 

p1 – cena nabytych materiałów przy transakcji z odroczoną płatnością, 

p0 – cena, jaką zapłaciłoby przedsiębiorstwo za materiały, gdyby nabyło je z upustem z tytułu 

natychmiastowej płatności. 

Poza zobowiązaniami handlowymi przedsiębiorstwo może zwiększyć poziom swoich zobowią-

zań krótkoterminowych, a tym samym pokryć zwiększone zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, po-

przez zaciągnięcie kredytów obrotowych lub wyemitowanie krótkoterminowych papierów dłużnych. 

Kredyty krótkoterminowe służą przede wszystkim do finansowania bieżących aktywów obrotowych 

(zapasów, należności), a przez to nazywane są kredytami obrotowymi. Kredyty tego typu służą także 

jako zabezpieczenie na wypadek dużych, incydentalnych płatności gotówkowych (wypłata wynagro-

dzeń, dywidendy, zobowiązania publiczno-prawne). Kredyty krótkoterminowe są udzielane przedsię-

biorstwu w formie: 

kredytu otwartego będącego de facto zezwoleniem banku na tolerowanie debetu (do określonego 

limitu) na rachunku bankowym firmy, jest to zatem kredyt odnawialny, 

kasowego, polegającym na incydentalnym zasileniu przedsiębiorstwa gotówką. Kredyt ten jest w 

zasadzie nieodnawialny, a jego spłata następuje z pierwszych wpływów dokonanych na rachunek ban-

kowy firmy. 

Krótkoterminowe papiery dłużne (commercial papers) są to krótkoterminowe, czyli emito-

wane na okres nie dłuższy niż 1 rok, dłużne instrumenty finansowe służące do finansowania bieżących 

potrzeb przedsiębiorstwa. KPD są sprzedawane przez emitentów (przedsiębiorstwa) celem pozyskania 

krótkoterminowego kapitału obcego. Papier dłużny typu KPD jest poświadczeniem, że nabywca papie-

ru udzielił emitentowi pożyczki pieniężnej na określonych warunkach. Do zalet krótkoterminowych 

papierów dłużnych jako formy pozyskania kapitału zalicza się: 

krótki czas organizacji emisji, a tym samym pozyskania środków, dotyczy to zwłaszcza tych emi-

tentów, które mają podpisane umowy o emisji krótkoterminowych papierów dłużnych z bankiem – or-

ganizatorem emisji, 

                                              
55

 Koszt kredytu handlowego analizuje Bień [2004]. 
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pełna swoboda co do sposobu wykorzystania pozyskanych środków, 

brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń na majątku przedsiębiorstwa. 

W określonych sytuacjach przedsiębiorstwo może zatrzymać środki pieniężne, uzyskując odro-

czenie spłaty swoich zobowiązań poprzez złożenia weksla u wierzyciela. W zabezpieczaniu trans-

akcji weksel służy jako dokument odroczonej zapłaty. Weksel jest to dokument na mocy którego 

wystawca lub wskazana przez niego osoba zobowiązuje się do wypłacenia posiadaczowi weksla 

oznaczonej sumy pieniądza. Płatność weksla jest bezwarunkowa względnie zasady jego realizacji są 

określone w umowie wekslowej. Jako źródło pieniądza weksel jest zaliczany do instrumentów finan-

sowych rynku pierwotnego i pełni funkcję analogiczną do kredytu. Należy jednak pamiętać, że we-

ksle są wysoce ryzykownym sposobem pozyskiwania pieniądza ze względu na łatwość dochodzenia 

tego typu należności przez wierzycieli w trybie egzekucji komorniczej. 

 

1.2.3. Płynność finansowa w perspektywie długookresowej  

W perspektywie długoterminowej podstawowym zadaniem analizy płynności jest zbadanie, 

na podstawie prognozy przepływów pieniężnych, czy przedsiębiorstwu nie grozi bankructwo z po-

wodu niewypłacalności
56

. Należy podkreślić, że długoterminowe prognozowanie zmian w sytuacji 

płatniczej przedsiębiorstwa jest zajęciem wysoce spekulatywnym. Podstawowym czynnikiem ogra-

niczającym sprawdzalność tego typu prognoz jest brak skutecznych metod długoterminowego pro-

gnozowania rozwoju procesów ekonomicznych. Czynnikiem ograniczającym są przede wszystkim 

trudności z pozyskaniem wiarygodnych prognoz tych kategorii makroekonomicznych, które są wyko-

rzystywane jako parametry wejściowe dla prognoz mikroekonomicznych. Dotyczy to takich wielkości, 

jak: tempo wzrostu dochodu narodowego, stopa inflacji czy kurs złotego względem najważniejszych 

walut. 

Jeżeli jednak podejmiemy się próby długoterminowej analizy płynności, to do tych celów można 

wykorzystać modele symulacyjne oraz modele dyskryminacyjne. Gdy dysponujemy odpowiednio 

wiarygodnymi przewidywaniami rozwoju sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, to można sporzą-

dzić tzw. sprawozdanie finansowe „pro forma” czyli prognozę bilansu, rachunku zysków i strat etc. 

Tym samym prognoza zmian w sytuacji płatniczej przedsiębiorstwa przybiera formę rachunku 

przepływów pieniężnych sporządzonego w postaci analitycznej dla lat przyszłych. Prognozowany 

rachunek przepływów pieniężnych powinien się opierać na danych zaczerpniętych ze sporządzonych, 

także w ujęciu pro forma, prognozowanego bilansu oraz rachunku zysków i strat. Horyzont tak spo-

                                              
56

 Tematyka kontynuacji działalności przedsiębiorstwa i prognozowania bankructwa jest referowana przez Hołdę [2001, 

2007]. 
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rządzonej prognozy przepływów pieniężnych w zasadzie nie powinien przekraczać okresu trzylet-

niego. 

Hipotetyczny charakter dokumentacji „pro forma” czyni niezbędnym, aby do prognozy była 

dołączona specyfikacja założeń, w której określono, najlepiej w ujęciu alternatywnym, prawdopodo-

bieństwo zmian warunków gospodarowania w okresie objętym przewidywaniem. Ze względu na 

złożoność prognozowania ekonometrycznego, konieczność uwzględnienia skomplikowanych 

związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem, użyteczną metodą 

generowania alternatywnych sprawozdań „pro forma” jest symulacja komputerowa, p. pkt 3.1, cz. 

III „Wprowadzenie do informatyki finansowej„. Aby sięgnąć po metodę symulacyjną analityk musi 

dysponować jednak rzetelnym, dobrze zweryfikowanym modelem komputerowym firmy (tzw. cor-

porate model). 

Niebezpieczeństwo bankructwa szacuje się także poprzez badanie długoterminowych trendów 

wybranych wskaźników, jak również wyliczania wartości pewnych funkcji tych wskaźników w 

postaci tzw. modeli dyskryminacyjnych. Modele te pozwalają na analizę zależności między warto-

ściami wybranych wskaźników finansowych, a ryzykiem opóźnienia spłaty kredytu z powodu utraty 

płynności przez przedsiębiorstwo. Przykładem tego typu studiów są prace Beaver [1966], który – po 

przebadaniu 168 przedsiębiorstw – stwierdził, że już z wyprzedzeniem co najmniej pięcioletnim można 

wnioskować o niepewnej sytuacji płatniczej danej firmy. Analogiczne badania dla 72 szwajcarskich 

firm, przeprowadził Weibel [1973].  

Na podstawie zebranych danych statystycznych sformułowano liczne koncepcje prognozowania 

bankructwa w formie modeli ekonometrycznych. Do najważniejszych z nich należy funkcja dyskrymi-

nacyjna Altmana [1968], też zwana modelem zeta. Pierwotnym celem modelu Altmana było wspoma-

ganie procesu rozpatrywania wniosków przedsiębiorstw o kredyt. Przy czym klasyczna postać funkcji 

Altmana jest następująca: 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + X5 ,  

gdzie:  

X1 = kapitał obrotowy netto/aktywa ogółem,  

X2 = zysk netto/aktywa ogółem,  

X3 = zysk operacyjny/aktywa ogółem,  

X4 = kapitał własny/zobowiązania ogółem,  

X5 = przychody ze sprzedaży/aktywa ogółem.  

Zdaniem Altmana firmy dla których Z > 2.99 nie są zagrożone bankructwem czy też utratą 

płynności finansowej przynajmniej w perspektywie najbliższych 3 lat. Jeśli wskaźnik ten zawiera 

się w przedziale 1.81  2.99, to płynność firmy jest wątpliwa i powinny zostać podjęte odpowiednie 
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działania zapobiegawcze. Wartość poniżej 1.81 sygnalizuje, że zagrożenie bankructwem jest bardzo 

duże.  

W przypadku zmodyfikowanej postaci modelu zeta [Altman, Haldeman i Narayanan, 1977], traf-

ność prognoz o możliwości bankructwa badanej firmy wynosiła: dla 1 roku – 96%, a dla 5 lat – 70%. 

Natomiast Fulmer i in. [1984] wykazali, ze opracowany przez nich model ekonometryczny zawierający 

funkcję dyskryminacyjną przewiduje bankructwo firmy z dokładnością 98% w perspektywie 1 roku, a 

81 % w perspektywie dwóch lat. Według Olszewskiego, „…duża zdolność prognostyczna tego modelu 

[...] spowodowała jego dość rozpowszechnione zastosowanie do oceny zdolności płatniczej przedsię-

biorstw prowadzonej przez banki” [1993, s. 99]. Warunkiem rzetelności tego typu eksperymentów, jest 

rzetelne oszacowanie parametrów funkcji dyskryminacyjnej. A zatem należy dysponować odpowiednio 

dobraną próbą, w której znajdą się zarówno przedsiębiorstwa o dobrej pozycji finansowej, jak i te, które 

zbankrutowały. Warunki gospodarowania muszą być przy tym porównywalne w odpowiednio długim 

okresie, co ogranicza możliwość stosowania tych modeli w odniesieniu do przedsiębiorstw funkcjonu-

jących w gospodarkach niestabilnych, przechodzących, jak na przykład gospodarka polska, okres trans-

formacji systemowych. Brak jednolitej podstawy teoretycznej powoduje, że różni ekonometrycy propo-

nują odmienne zestawy wskaźników, które należy brać pod uwagę przy szacowaniu ryzyka bankructwa. 

Przykładowo w skład klasycznej funkcji Altmana wchodzi pięć mierników, Piramuthu, Shaw i Gentry 

[1994] zalecają 12 wskaźników, Tam i Kiang [1992] – 19, natomiast Salchenberger, Cinar i Lash [1992] 

– aż 29
57

. 

Według Nowaka [s. 265, 2007] użyteczność analizy dyskryminacyjnej jest jednak ograniczo-

na, ze względu na: 

brak możliwości interpretacji wartości funkcji dyskryminacyjnej, 

ignorowania czynników jakościowych wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstwa, 

duży stopień uogólnienia i syntezy, co uniemożliwia wieloaspektową diagnozę sytuacji finan-

sowej przedsiębiorstw, 

problemy z porównywalnością danych empirycznych dotyczących różnych jednostek, z po-

wodu różnic w sposobach prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych, 

utrudniony dostęp do danych empirycznych, zwłaszcza w odniesieniu do jednostek, które są 

zagrożone bankructwem, 

problemy z wiarygodnym oszacowaniem parametrów modelu dyskryminacyjnego na podsta-

wie danych empirycznych dotyczących jednej konkretnej jednostki gospodarczej.  

                                              
57

 Analiza użyteczności modeli dyskryminacyjnych została oparta na rozważaniach autora tej książki zawartych w pracy 

„„Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej” wydanej w 2001 r. przez Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe. 
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Krytycy modeli dyskryminacyjnych podnoszą także, że metoda ta nie uwzględnia wpływu 

ogólnej koniunktury gospodarczej na kondycję ekonomiczną firmy i pomija się specyfikę branży, w 

jakiej działa przedsiębiorstwo. Także Friedlob i inn. [2005] podkreślają, że negatywny wynik anali-

zy oparty na modelu dyskryminacyjnym Altmana należy traktować tylko jako kolejny sygnał 

ostrzegawczy dla kierownictwa firmy, a nie jako naukowe potwierdzenie niechybnego bankructwa. 

Z tego powodu coraz częściej – jako alternatywę dla funkcji dyskryminacyjnych – proponuje się mode-

le symulacyjne oraz techniki wywodzące się ze sztucznej inteligencji, p. „Wprowadzenie do informaty-

ki finansowej”. Jak zostanie dalej pokazane symulacja komputerowa oraz sztuczna inteligencja może 

także być wykorzystana do szacowania ryzyka bankowego, związanego z udzielaniem kredytu firmom 

przemysłowym [Eisenbeis, 1977].  
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2. Badanie rentowności 

W analizie rentowności elementarnym zagadnieniem jest oszacowanie korzyści finansowej, jaką 

firma uzyskuje w rezultacie swojej aktywności ekonomicznej. W rachunkowości przedsiębiorstw ko-

rzyść ta występuje pod postacią wyniku finansowego definiowanego jako różnica pomiędzy uzyskany-

mi przychodami, a poniesionymi kosztami
58

. W tym kontekście w sensie wynikowym rentowność jest 

to zdolność przedsiębiorstwa do wypracowywania zysku, czyli osiągania przychodów przewyższają-

cych koszty ich uzyskania. Ponieważ zysk zasila kapitały własne przedsiębiorstwa, to w sensie bilanso-

wym rentowność jest to zdolność przedsiębiorstwa do powiększania kapitałów własnych poprzez ku-

mulowanie efektów działalności gospodarczej.  

Adresatem analizy rentowności jest przede wszystkim kierownictwo firmy, które wykorzystuje 

rezultaty tych ocen do celów diagnostycznych, a następnie w studiach przeddecyzyjnych. W ujęciu dia-

gnostycznym badanie rentowności jest pogłębieniem analizy zjawisk zaobserwowanych na etapie oceny 

płynności, p. rozdz. 1. Jeżeli firma ma trudności z regulowaniem swoich zobowiązań, a zatem wykazuje 

zakłócenia w płynności, to źródłem tych problemów może być niedostateczna rentowność. Generalnie 

ujmując, przedsiębiorstwo trwale nierentowne prędzej czy później utraci płynność, chyba że uda się 

uzyskać istotne zasilenie kapitałami zewnętrznymi celem dokonania zasadniczej restrukturyzacji. I od-

wrotnie, firma trwale rentowna nie powinna mieć problemów z płynnością przynajmniej w perspekty-

wie długookresowej. Znane są jednak liczne przypadki, gdy firma rentowna traciła płynność z powodu 

utrzymywania nadmiernych zapasów, błędów w polityce inwestycyjnej, czy nieterminowej ściągalności 

należności. 

Poza diagnostyką ekonomiczną rezultaty analizy rentowności stanowią podstawę do przygoto-

wania decyzji, których przedmiotem jest działalność operacyjna, inwestycyjna i finansowa firmy. 

Przedsiębiorstwo powinno produkować swoje wyroby ponosząc przy tym rozsądne, uzasadnione eko-

nomicznie koszty. Wyroby te powinny być sprzedawane po cenach, które zapewnią zadawalającą ren-

towność, a więc zwrot poniesionych kosztów, godziwą marżę zysku, a także popyt na poziomie, który 

odpowiada posiadanym zdolnościom produkcyjnym. Inwestycje należy lokować w tych sferach działal-

ności gospodarczej, które są najbardziej produktywne i rentowne. Natomiast definiując politykę finan-

sową, a zwłaszcza planowaną strukturę kapitałową, należy mieć na uwadze, że firma osiągająca odpo-

wiedni poziom rentowności jest w stanie udźwignąć ciężar nawet dużego zadłużenia, zaś przedsiębior-

stwo trwale nierentowne musi w końcu upaść bez względu na posiadaną strukturę finansowania. 

                                              
58

 W sposób szczegółowy zasady ustalania wyniku finansowego określa Ustawa w rozdz. 4 „Wycena aktywów i pasy-

wów oraz ustalenie wyniku finansowego”. 
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Także otoczenie zewnętrzne ocenia przedsiębiorstwo przede wszystkim poprzez rentowność. 

Analitycy bankowi zwracają uwagę na rachunek zysków i strat, a zwłaszcza na wielkość zysków, gdyż 

świadczy to o zdolności i wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa. Dla inwestorów giełdowych 

poziom rentowności jest podstawową informacją, jaka jest brana pod uwagę przy podejmowaniu decy-

zji o zakupie akcji danej firmy. Dochody inwestorów w formie dywidendy są bowiem bezpośrednio 

uzależnione od ogólnej masy zysku przeznaczonego do podziału pomiędzy przedsiębiorstwo a akcjona-

riuszy. 

Podstawowym źródłem informacji w analizie rentowności jest rachunek zysków i strat, p. tab. 3, 

4, rys. 3.9, cz. I „Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej”
59

. Ważne informacje potrzebne do 

analizy rentowności można znaleźć w pozostałych elementach sprawozdania finansowego firmy, tj. 

bilansie, rachunku przepływów pieniężnych, a także zestawieniach informujących o poziomie oraz 

strukturze sprzedaży i kosztów. W ramach przygotowań do właściwej analizy rentowności rachunek 

zysków i strat w postaci syntetycznej, sprawozdawczej powinien zostać poddany analizie istotności. 

Analiza ta powinna wykazać, które pozycje przychodowe i kosztowe kształtują wyniki przedsiębior-

stwa, a które mają znaczenie marginalne. Jeżeli mamy dostęp do źródłowej dokumentacji księgowej, 

wówczas można podjąć próbę „czyszczenia” rachunku zysków i strat, poprzez eliminację: 

przychodów, których ściągalność jest niepewna, 

przychodów i kosztów, które mają charakter incydentalny (nietypowych przeszacowań aktywów, 

jednorazowych zdarzeń wynikających z restrukturyzacji, rozwiązania inwestycji czy rezerw). 

Tego typu korekty powinny dotyczyć przede wszystkim sfery działalności operacyjnej przedsiębior-

stwa
60

.  

Po zebraniu dokumentacji źródłowej można przystąpić do sformułowania zadań oraz kolejnych 

etapów analizy rentowności. Głównym zadaniem analizy rentowności jest zbadanie, czy: 

- przedsiębiorstwo jest rentowne, a zwłaszcza czy rentowność ta jest oparta na trwałych 

podstawach ekonomicznych, 

- zyski firmy są porównywalne względem osiąganych przez przedsiębiorstwa tej samej 

branży, 

- rentowność kapitału zainwestowanego w majątek firmy jest konkurencyjna wobec alter-

natywnych form lokowania środków finansowych. 

-  

                                              
59

 Jeżeli przedsiębiorstwo sporządza swoją sprawozdawczość zgodnie z MSR, to od 01 stycznia 09 odpowiednikiem ra-

chunku zysków i strat staje się sprawozdanie z całkowitych dochodów za dany okres (a statement of comprehensive inco-

me for the period). 
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Analiza 

rentowności

Analiza w wymiarze 

bezwzględnym

Analiza w wymiarze  

względnym

Analiza 

przyczynowa

Rys. 2.1 

 

Klasyczne postępowanie analityczne przy badaniu rentowności winno obejmować następujące 

etapy, p. rys. 2.1: 

- analizę wyniku finansowego w wymiarze bezwzględnym, 

- analizę względną, porównawczą rentowności, w oparciu o metody analizy wskaźnikowej, 

- analizę przyczynową rentowności, w tym analizę poziomu oraz struktury przychodów i 

kosztów. 

Analiza rentowności jest istotnym etapem szacowania ryzyka prowadzenia działalności gospo-

darczej, zwłaszcza w aspekcie ryzyka operacyjnego. Przypomnijmy, że ryzyko to wiąże się z niepewno-

ścią utrzymania rentowności w obszarze działalności operacyjnej ze względu na nieprzewidywalną 

zmienność strumieni finansowych od których zależy zysk operacyjny przedsiębiorstwa. Niepewność ta 

dotyczy parametrów po stronie przychodów, jak i kosztów. Badanie ryzyka operacyjnego powinno być 

dokonane przede wszystkim w fazie analizy przychodów ze sprzedaży, gdyż wpływ kierownictwa fir-

my na kształtowanie się wielkości sprzedaży (a dokładniej popytu na wyroby firmy) jest ograniczony, a 

przez to ta kategoria ekonomiczna jest wyjątkowo mało przewidywalna. Także badanie struktury kosz-

tów w podziale na koszty zmienne i stałe dostarcza istotnych informacji o skali ryzyka operacyjnego. 

Oszacowanie ryzyka poprzez pryzmat struktury kosztów zostanie pogłębione na etapie badania progu 

rentowności oraz dźwigni operacyjnej, p. pkt 2.3.4. 

 

                                                                                                                                                      
60

 Jeżeli przedsiębiorstwo sporządza swoją sprawozdawczość zgodnie z MSR, to efekt tego typu korekty jest ujawniany 

bezpośrednio w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako „dochód (strata) z operacji nie kontynuowanych - income (loss) 

from discontinued operations”. 
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2.1. Rentowność w wymiarze bezwzględnym 

Głównym zadaniem analizy rentowności w ujęciu bezwzględnym jest próba oceny, jakie formy 

działalności gospodarczej przynoszą zyski, a gdzie przedsiębiorstwo generuje straty zmniejszające koń-

cowy wynik finansowy. Na tym etapie analizy rentowności badana jest struktura i dynamika poszcze-

gólnych kategorii wynikowych wykazywanych w rachunku zysków i strat. Także przeprowadzana jest 

tzw. analiza segmentowa, aby ocenić wpływ najlepszych elementów rachunku zysków i strat na kształ-

towanie się zysku netto. Analiza wyniku finansowego w ujęciu bezwzględnym powinna również do-

starczyć ważnych przesłanek do wnioskowania o skali ryzyka prowadzenia działalności ekonomicznej. 

Mimo wszystkich zastrzeżeń do zysku jako miernika efektywności ekonomicznej solidna, a przede 

wszystkim stabilna rentowność, stanowi dobre zabezpieczenie przed wszelkim rodzajami ryzyka, tj. 

operacyjnego, finansowego czy inwestycyjnego
61

. 

W rachunkowości przedsiębiorstwa wynik finansowy występuje w różnej postaci w zależności 

od sposobu zdefiniowania różnicy pomiędzy przychodami a kosztami. Mając na uwadze rzetelność 

wyliczenia kategorii wynikowych dla analityka istotne znaczenie mają te segmenty działalności przed-

siębiorstwa oraz te cząstkowe wyniki finansowe, które są wykazywane w obowiązującym wzorcu ra-

chunku zysków i strat. Ustawa o Rachunkowości w sposób szczegółowy definiuje pojęcia: wynik finan-

sowy netto, wynik działalności operacyjnej, wynik operacji finansowych, wynik zdarzeń nadzwyczaj-

nych (art. 42), p. część I „Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej”
62

. Te kategorie wynikowe 

są wyliczane na podstawie dokumentacji księgowej, a zatem ich wartość cechuje się wysoką wiarygod-

nością. Do celów analitycznych wyliczana jest także wartość dodana zaliczana do kategorii parawyni-

kowych, W sensie ogólnym wartość dodana z działalności operacyjnej jest to różnica pomiędzy przy-

chodem ze sprzedaży a wartością nakładów w formie dóbr i usług wytworzonych poza przedsiębior-

stwem. Wartość dodaną można obliczyć z rachunku zysków i strat jako przychody z działalności opera-

cyjnej podstawowej i pozostałej pomniejszone o całość kosztów materialnych bez amortyzacji.  

                                              
61

 Według Waśniewskiego [1993, s. 199] „W dobrze pracującym przedsiębiorstwie wielkość wypracowanego zysku powinna 

wystarczyć na: 

opłacenie kosztów pozyskania kapitału (odsetki), 

zasilenie własnych kapitałów przedsiębiorstwa, wzmacniające jego obecną i przyszłą działalność (środki na samofi-

nansowanie) 

rezerwy kapitałowe z zysku, 

dywidendy dla właścicieli w wysokości wyższej od normalnego oprocentowania lokat kapitałowych, co stanowi pew-

ną rekompensatę za ponoszone ryzyko z ulokowania kapitałów w przedsiębiorstwie”. 
62

 Jeżeli przedsiębiorstwo sporządza swoją sprawozdawczość zgodnie z MSR, to wynik finansowy może występować 

między innymi jako: 

profit (np. gross profit), 

income (np. net income, financial income), 

earnings (np. retained earinings), 

gains (np. capital gains). 

Każde z tych określeń ma swoje specyficzne znaczenie. Niestety ze względu na ognaniczoną objętość tej książki autor nie 

zamieści szczegółowej dyskusji znaczenia tych pojęć. 
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 Parawynikową kategorią jest również zysk ekonomiczny zwany też ekonomiczną wartością do-

daną (EVA – Economic Value Added). O ile w rachunku zysków i strat uwzględnia się tylko koszt ka-

pitału obcego (odsetki), to przy obliczaniu EVA bierze się pod uwagę także koszt kapitału własnego. 

Koszt ten zwany też kosztem utraconych korzyści (opportunity cost) odpowiada zwrotowi, jaki uzyska-

liby akcjonariusze inwestując swoje pieniądze, zamiast w kapitał własny przedsiębiorstwa, w akcje in-

nych przedsiębiorstw, których działalność ekonomiczna charakteryzuje się podobnym ryzykiem. Wzór 

ogólny na ekonomiczną wartość dodaną ma postać: 

EVA = NOPAT – WACC * IC, 

gdzie: 

WACC – średnioważony koszt kapitału (Weighted Average Cost of Capital), 

IC (Invested Capital) – kapitał zainwestowany
63

. 

Przy czym NOPAT (Net Operating Profit After Tax) jest to zysk operacyjny po opodatkowaniu, a 

zatem: 

NOPAT = EBIT (1 – T), 

gdzie: 

T – stawka podatku dochodowego. 

Kapitał zainwestowany odpowiada zatem kapitałowi stałemu, czyli stanowi sumę kapitału własnego 

powiększoną o długoterminowy kapitał obcy. Zgodnie z koncepcją ekonomicznej wartości dodanej 

zysk ekonomiczny występuje jedynie wówczas, gdy stopa zwrotu z kapitału własnego jest wyższa od 

wymaganej stopy zwrotu z inwestycji o podobnym ryzyku. Tym samym przy stopie zwrotu nie spełnia-

jącej tej relacji przedsiębiorstwo może być rentowne w ujęciu księgowym, a mimo to przynosić stratę 

ekonomiczną.  

Badania szczegółowe rachunku zysków i strat przybierają postać analizy dynamicznej i struktu-

ralnej. Studia dynamiczne wyniku finansowego mają za zadanie zestawienie jego wielkości, wykreśle-

nie charakterystyk zmian wartości wyniku finansowego w czasie wraz z wyliczeniem indeksów dyna-

miki. Następnie dokonuje się oceny, jak kształtuje się dynamika tych kategorii wynikowych, które są 

wykazywane w rachunku zysków i strat (wynik brutto na sprzedaży, wynik ze sprzedaży itd). Za pozy-

tywną tendencję uważa się bezwzględny przyrost wyniku finansowego, a zwłaszcza przejście od wyni-

ku ujemnego (straty) do wyniku dodatniego (zysku).  

Ocena porównawcza uzyskanych wyników finansowych jest przeprowadzana poprzez odnosze-

nie wartości zysku do rezultatów uzyskiwanych w latach poprzednich. Wielkość bezwzględna zysku 

                                              
63

 Problem pojawia się, jeżeli przedsiębiorstwo osiąga znaczące przychody finansowe. Wówczas kapitał zainwestowany IC 

powinien zostać pomniejszony o kapitały finansujące inwestycje finansowe, gdyż przychody z tych inwestycji nie są 

uwzględnione w formule NOPAT. 
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jest porównywana także do wielkości ujętych w planach gospodarczych. Wynik porównań zysku osią-

gniętego do wielkości planowanej świadczy nie tyle o rentowności przedsiębiorstwa, co o sprawności 

systemu planowania w firmie, jak i przewidywalności warunków gospodarowania. 

Spośród wszystkich kategorii wynikowych szczególnie uważnej analizie należy poddać: 

zysk brutto ze sprzedaży, 

zysk na sprzedaży,  

zysk brutto, 

zysk netto.  

Dla przedsiębiorstwa produkcyjnego można założyć, że w ujęciu kalkulacyjnym zysk brutto 

na sprzedaży zwany marżą brutto jest to różnica pomiędzy przychodami netto ze sprzedaży produk-

tów a kosztami wytwarzania tych produktów
64

. Część tej marży jest przeznaczona na pokrycie kosz-

tów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży, a to co pozostaje stanowi wynik finansowy ze sprzeda-

ży
65

. Z tego powodu badając zysk na sprzedaży względem zysku brutto można określić, czy kłopoty 

z rentownością w przedsiębiorstwie są konsekwencją zbyt wysokich kosztów wytwarzania, czy też 

nadmiernych kosztów „nadbudowy” ujawnianych w postaci kosztów ogólnego zarządu oraz kosz-

tów sprzedaży. Z drugiej strony należy mieć na uwadze, że sposób podziału kosztów na koszty pro-

duktu i koszty okresu zależy od przyjętego w przedsiębiorstwie modelu rachunku kosztów. Przed-

siębiorstwa mogą ukrywać nadmierne koszty zarządu poprzez umiejętne przypisywanie ich do 

kosztów produktów. 

Wynik finansowy ze sprzedaży jest miernikiem efektywności podstawowej działalności ope-

racyjnej jednostki. W przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego ta kategoria wynikowa powinna 

mieć decydujący wpływ na kształtowanie się pozostałych kategorii wynikowych, w tym zysku netto. 

Ponieważ wynik finansowy na sprzedaży nie zależy od struktury finansowania majątku firmy, a 

także skali aktualnych obciążeń podatkowych, to ta kategoria wynikowa szczególnie nadaje się do 

analiz porównawczych względem lat poprzednich. Porównując zysk ze sprzedaży względem wyni-

ku finansowego netto możemy ustalić, czy ewentualne straty ponoszone przez przedsiębiorstwo 

wynikają z niedostatecznej rentowności działalności podstawowej czy też są konsekwencją proble-

mów z rentownością działalności finansowej lub też ujemnego salda strat i zysków nadzwyczaj-

nych.  

Kompleksową ocenę rentowności przedsiębiorstwa można także przeprowadzić posługując 

się wynikiem finansowym brutto. Wynik ten jest osiągany na całokształcie działalności przedsię-

                                              
64

 W analizie kosztu jednostkowego, p. pkt. 2.3, wylicza się wartość tzw. jednostkowej marży pokrycia jako różnicy pomię-

dzy ceną sprzedaży produktu, a jednostkowym kosztem zmiennym. 
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biorstwa z uwzględnieniem wyniku na sprzedaży, wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, 

wyniku z działalności finansowej jak i salda strat i zysków nadzwyczajnych.  

Nie negując znaczenia pozostałych kategorii wynikowych należy jednak podkreślić, że najważ-

niejszą rolę w systemie ekonomiczno-finansowym przedsiębiorstwa pełni zysk netto ze względu na swe 

funkcje informacyjne, motywacyjne i dystrybucyjne. Zysk netto jest uważany za syntetyczną miarę 

efektywności gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa. Dzięki swej konstrukcji zysk netto ma naj-

większą pojemność, czyli że praktycznie każde zdarzenie gospodarcze w przedsiębiorstwie ma wpływ 

(dodatni lub ujemny) na kształtowanie się tej kategorii wynikowej.  

Szczególna rola zysku netto w systemie finansowym przedsiębiorstwa wynika także z funkcji 

dystrybucyjnej oraz motywacyjnej tej kategorii wynikowej. Ta część zysku netto, która jest pozosta-

wiona w przedsiębiorstwie, zwiększa wartość przedsiębiorstwa podwyższając jego kapitał własny. Za 

pomocą zysku netto możliwe jest zatem samofinansowanie rozwoju firmy, jak również aktywne kształ-

towanie struktury kapitałów finansujących majątek firmy. Dywidenda wypłacana z zysku stanowi, w 

danym roku, główną formę uzyskiwania przychodu pieniężnego przez inwestora, który ulokował swoje 

pieniądze w majątku firmy w postaci kapitału akcyjnego.  

Podkreślając znaczenie zysku netto jako podstawowej kategorii wynikowej należy mieć na uwa-

dze, że wielkość wykazywanego zysku netto jest zależna od obowiązujących stawek opodatkowania i 

struktury zadłużenia, co utrudnia wykorzystanie zysku netto do wewnątrz branżowych analiz porów-

nawczych. Ze względu na memoriałowy, a zatem „papierowy”, sposób naliczania zysku netto, ta kate-

goria ekonomiczna jest także szczególnie podatna na manipulacje określane jako tzw. agresywna poli-

tyka rachunkowości czy kreatywna księgowość, szerzej na ten temat p. pkt. 2.4
66

. 

W analizie rentowności istotna jest ocena dynamiki zysku netto na tle tempa przyrostu zysku 

brutto. Szybszy wzrost zysku w ujęciu netto w stosunku do tempa przyrostu zysku brutto może świad-

czyć, iż kierownictwo firmy skutecznie adaptuje się do rygorów systemu opodatkowania działalności 

gospodarczej, minimalizując obciążenia obowiązkowe. Przyczyną poprawy zysku netto na tle zysku 

brutto mogą być jednak także korzystne zmiany w prawie podatkowym, jakie nastąpiły w porównywa-

nych okresach. W tym kontekście zalecane jest wyliczenie tzw. efektywnej stopy opodatkowania zy-

sków przedsiębiorstwa i porównanie jej z nominalną. Stopy te będą się różnić, jeśli wystąpi różnica 

pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Aby wyjaśnić te 

różnice analityk powinien zapoznać się z danymi dotyczącymi: 

kosztów i strat nie uznanych za koszty uzyskania przychodów, 

                                                                                                                                                      
65

 W wariancie porównawczym rachunku zysków i strat wynik finansowy ze sprzedaży równy jest przychodom netto ze 

sprzedaży pomniejszonymi o koszty działalności operacyjnej. 
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przychodów nie zaliczonych do podstawy opodatkowania, 

utworzenia bądź rozwiązania rezerw na odroczony podatek dochodowy.  

W zasadzie rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania od wyniku finansowe-

go brutto powinno być pomieszczone w informacji dodatkowej. 

Po przeprowadzeniu oceny poszczególnych kategorii wynikowych należy wykonać badanie 

strukturalne wyniku finansowego. Badanie to ma charakter analizy segmentowej, a jej zadaniem jest 

ocena wpływu wyników cząstkowych osiąganych w poszczególnych segmentach działalności firmy na 

końcowy wynik finansowy. Zgodnie z układem rachunku zysków i strat wyróżniamy następujące cząst-

kowe wyniki segmentowe, p. rys. 3.9, cz. I „Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej”
67

: 

operacyjny wynik działalności wypracowany w ramach segmentu operacyjnego, 

wynik na operacjach finansowych osiągany w ramach segmentu finansowego, 

wynik na operacjach nadzwyczajnych uzyskiwany w ramach segmentu strat i zysków nadzwy-

czajnych
68

.  

Przy czym w obszarze segmentu działalności operacyjnej należy wyróżnić: 

wynik na podstawowej (statutowej) działalności operacyjnej oraz 

wynik na pozostałej działalności operacyjnej czyli działalności związanej tylko pośrednio z pod-

stawową działalnością operacyjną. 

W ramach analizy segmentowej oceniana jest wielkość i dynamika poszczególnych wyników 

segmentowych oraz czynniki kształtujące te zyski tak po stronie właściwych przychodów, jak i kosz-

tów. W szczególności badane są kategorie przychodów względem przeciwstawnych im kosztów (np. 

przychody netto ze sprzedaży v. koszty działalności operacyjnej, przychody finansowe v. koszty finan-

sowe). Analiza przeciwstawna zostanie pogłębiona na etapie badań przyczynowych wyniku finansowe-

go, p. pkt. 2.3.  

W trakcie analizy segmentowej wyniku finansowego wskazane jest określenie, które wyniki 

cząstkowe mają dodatni, a które ujemny wpływ na zysk netto. Przy czym należy wyjaśnić, jakie zdarze-

nia ekonomiczne (pozytywne czy negatywne z punku widzenia oceny wyniku finansowego) miały 

                                                                                                                                                      
66

 Warto też zacytować uwagę Fridsona i Alvareza [2002, s. 163], iż „brak jest jednak wskaźnika, który by w sposób 

syntetyczny mierzył ogólną sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa”. 
67

 Należy przypomnieć, że Rady IASB i US FASB w dokumencie “Discussion Paper – Preliminary Views on Financial 

Statement Presentation” p. cz. I pkt 6, wnioskują, aby w sprawozdaniu z dochodów całkowitych wyróżnić następujące seg-

menty: 

działalność gospodarcza, 

działalność inwestycyjna, 

działalność finansująca, 

działalność zaniechana, 

koszty / przychody odnoszone na kapitał własny. 
68

Jeżeli przedsiębiorstwo sporządza swoją sprawozdawczość zgodnie z MSR, to segment operacji nadzwyczajnych nie 

występuje. 
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istotne oddziaływanie na poziom danego, cząstkowego salda wyniku finansowego dla wybranego seg-

mentu wynikowego. Ujemne saldo w obszarze danego segmentu nie stanowi jednoznacznej przesłanki 

do negatywnej oceny tej formy aktywności gospodarczej. Przykładowo ujemne saldo wyniku finanso-

wego z działalności finansowej może być skutkiem płacenia odsetek od zaciągniętych kredytów, nato-

miast saldo dodatnie jest de facto wymuszone, ponieważ przedsiębiorstwo wyprzedaje swoje aktywa 

finansowe celem doraźnego ratowania płynności.  

 Istotne jest sprawdzenie, jaki jest wpływ wyniku z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa 

na końcową wartość zysku netto. Badań tych dokonuje się poprzez wyliczenie relacji „zysk z dzia-

łalności operacyjnej - zysk netto” oraz tzw. współczynnika oddziaływania sfery pozaoperacyjnej 

„zysk z działalności operacyjnej/zysk netto”. Relacje te pokazują siłę oddziaływania procesów za-

chodzących w segmentach finansowym i operacji nadzwyczajnych oraz podatku dochodowego na 

rentowność netto jednostki. Jeśli różnica „zysk z działalności operacyjnej - zysk netto” jest bliska 

zeru, a współczynnik oddziaływania sfery pozaoperacyjnej odpowiada mniej więcej jedności, to 

uzasadnione jest założenie, że w tym przedsiębiorstwie produkcyjnym analizę rentowności można 

ograniczyć do analizy zysku, przychodów i kosztów z działalności operacyjnej, pomijając pozostałe 

segmenty działalności przedsiębiorstwa.  

W praktyce założenie takie jest uzasadnione, gdyż w stabilnych warunkach gospodarowania w 

typowym przedsiębiorstwie, dla którego produkcja wyrobów na sprzedaż jest podstawową formą ak-

tywności ekonomicznej, salda pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, jak również wynik 

neutralny ujmujący salda przychodów i kosztów finansowych oraz zysków i strat nadzwyczajnych po-

winny przybierać wielkości marginalne. W tych warunkach poziom zysku netto zależy przede wszyst-

kim od wyniku na sprzedaży będącego miarą efektywności przedsiębiorstwa w obszarze podstawowej 

działalności operacyjnej (produkcyjnej, usługowej, handlowej). Koncentrowanie się na ocenie segmentu 

działalności operacyjnej w analizie rentowności jest zgodne z metodologią analizy anglosaskiej, co zo-

stało ujęte lapidarnie w stwierdzeniu: „Take care of the top line and the bottom line will take care of 

itself” („zadbaj o górne pozycje rachunku zysków i strat, a dolne same sobie poradzą”). 

Gdy natomiast występuje duża różnica in minus pomiędzy zyskiem ze sprzedaży, a zyskiem brut-

to, wówczas powodem tej różnicy są zwykle obciążenia z tytułu kosztów finansowych, jakimi są odset-

ki od niespłaconych kredytów. Jeżeli po korekcie o odsetki bezwzględna wartość zysku brutto jest nie-

wielka, to można uznać, że firma działa w warunkach wysokiego ryzyka finansowego. Oznacza to, że 

nawet niewielki wzrost stóp procentowych może przekształcić dodatni zysk netto w stratę. 

Wnioski z analizy wyniku finansowego w wymiarze bezwzględnym będą brane pod uwagę w 

dalszych etapach analizy rentowności, to jest w analizie wskaźnikowej i przyczynowej. 

 



Edward Radosiński   Wprowadzenie do analizy finansowej 

2016-03-10   

 
116  

2.2. Rentowność w ujęciu względnym 

 Analiza rentowności w ujęciu względnym, p. rys. 2.2, relatywnym ma na celu określenie, czy 

zyskowność przedsiębiorstwa jest zadawalająca biorąc pod uwagę branżę w jakiej firma działa oraz jej 

potencjał gospodarczy, zwłaszcza wielkość posiadanego majątku. Analiza relatywna przybiera formę 

przede wszystkim analizy wskaźnikowej, w ramach której bada się relację zysku do podstawowych 

kategorii ekonomicznych charakteryzujących zasoby majątkowo-kapitałowe oraz aktywność gospodar-

czą przedsiębiorstwa. Wyliczone wartości wskaźników są wykorzystywane do analizy porównawczej, 

zwłaszcza względem wartości wskaźników wykazywanych przez inne jednostki z tej samej branży. Na 

tej podstawie można zbadać, czy przykładowo problemy przedsiębiorstwa z rentownością mają charak-

ter specyficzny czy też są konsekwencją ogólnych trudności ekonomicznych, jakie dotykają całą branżę 

w ramach której działa dana firma. W ramach analizy względnej zostanie także omówione tzw. czynni-

kowe rozwinięcie wskaźników rentowności, między innymi w formie tzw. piramidy DuPonta. Istotne 

znaczenie diagnostyczne ma również sprawdzenie, czy relacje wybranych kategorii ekonomicznych od 

których uzależniona jest rentowność firmy są zgodne z tzw. wzorcowym układem nierówności. 

Analiza rentowności w 

wymiarze względnym

Analiza 

wskaźnikowa

Rozwinięcia 

czynnikowe

Wzorcowy układ 

nierówności

Rys. 2.2 

 

2.2.1. Wskaźniki rentowności  

W trakcie oceny względnej wyniku finansowego stosowane są metody analizy wskaźnikowej, 

które polegają na przyrównywaniu rentowności w ujęciu bezwzględnym do głównych kategorii ekono-

micznych, które charakteryzują daną jednostkę. 
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Wskaźnikowa analiza 

rentowności 

Wskaźniki 

rentowności 

obrotu

Wskaźniki 

rentowności 

majątkowej

Wskaźniki 

rentowności 

finansowej

Rys. 2.3 

 

Zadaniem analizy jest zbadanie, czy generowana masa zysku pozostaje we właściwej proporcji 

do rozmiaru firmy, zwłaszcza skali prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, posiadanego ma-

jątku oraz zaangażowanego kapitału. W tej fazie analizy finansowej wskazane jest także ustalenie, czy 

zyskowność kapitału ulokowanego w majątku przedsiębiorstwa jest konkurencyjna względem alterna-

tywnych form inwestowania środków finansowych. Poprzez analizę wskaźników rentowności można 

uzyskać odpowiedź na pytania: 

jaka jest marża zysku w kwocie przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży wyrobów wyproduko-

wanych przez firmę? 

jaka jest efektywność majątku będącego pod zarządem kierownictwa przedsiębiorstwa? 

jaka jest rentowność kapitału zainwestowanego w firmie, tak własnego, jak i obcego? 

W swej postaci ogólnej wskaźnik rentowności przybiera formę: 

ogólna postać wskaźnika rentowności = 
[wynik finansowyi]

 [przychody lub aktywa lub kapitał/pasywa]
 . 

gdzie: wynik finansowyi - i-ta postać wyniku finansowego. 

Jeżeli w liczniku wskaźnika jako wynik finansowy wpisuje się zysk netto, to mamy do czynienia 

ze wskaźnikiem rentowności netto. Oznacza to, że miarą rentowności jest nie tylko wynik z działalności 

operacyjnej, ale również wynik z działalności finansowej oraz saldo zdarzeń nadzwyczajnych. Jeśli w 

liczniku wskaźnika wpisany jest zysk brutto, to wskaźniki tego typu zaliczamy do miar rentowności 

brutto. W mianowniku wskaźnika rentowności wpisywane są przychody (wskaźniki rentowności han-
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dlowej), aktywa firmy (wskaźniki rentowności majątkowej), źródła finansowania (wskaźniki rentowno-

ści finansowej)
69

.  

Analiza wskaźnikowa rentowności jest wykorzystywana przede wszystkim do oceny, p. rys. 2.3: 

- opłacalności obrotu (wskaźniki rentowności obrotu), 

- efektywności wykorzystania czynników produkcyjnych (wskaźniki rentowności mająt-

kowej), 

- skuteczności zaangażowania kapitałów własnych i obcych (wskaźniki rentowności finan-

sowej). 

Wskaźnik rentowności obrotu jest to relacja wyniku finansowego do przychodów osiąganych 

przez przedsiębiorstwo, czyli w postaci ogólnej
70

:  

 ogólna postać wskaźnika rentowności obrotu = 
[wynik finansowyi]

 [przychodyi]
  (2.1). 

Jeżeli wzór (2.1) zawiera w liczniku zysk netto lub zysk brutto, wówczas w mianowniku, celem 

zachowania zasady współmierności, powinny być ujęte przychody z całokształtu działalności. Przy 

czym przychody z całokształtu działalności obejmują przychody netto ze sprzedaży produktów, towa-

rów i materiałów, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe. W tym ujęciu wskaźnik ren-

towności obrotu brutto definiujemy jako
71

: 

wskaźnik rentowności obrotu brutto = 
zysk brutto 

przychody z całokształtu działalności
 , 

a wskaźnik rentowności obrotu netto
72

: 

wskaźnik rentowności obrotu netto = 
zysk netto 

przychody z całokształtu działalności
 

Bardzo niskie wskaźniki rentowności obrotu sygnalizują wysoki stopień ryzyka operacyjnego, gdyż 

nawet marginalny spadek cen sprzedaży lub wzrost kosztów zamieni zyski ze sprzedaży na straty i uru-

chomi proces stopniowej erozji kapitału własnego
73

.  

                                              
69

 W przypadku spółek giełdowych istotne znaczenie mają relacje zysku, dywidendy czy też zysku zatrzymanego do 

ilości wyemitowanych akcji. Zagadnienie to zostanie szerzej omówione w rozdz. 4.  
70

 W ramach analizy wskaźników sektorowych Dudycz i Skoczylas [2008] wyliczają wskaźniki rentowności w następu-

jącej postaci: 

rentowność netto = 
wynik finansowy netto 

przychody ogółem
 

rentowność sprzedaży= 
wynik ze sprzedaży produktów, towarów i usług

 przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług
 

rentowność ekonomiczna sprzedaży = 
wynik finansowy z działalności  operacyjnej + amortyzacja

 przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług oraz pozostałej działalności  operacyjnej
. 

71
 W podanej powyżej formie GUS wyznacza i publikuje wskaźnik rentowności obrotu brutto [www.stat.gov.pl]. 

Wskaźnik ten jest relacją wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności. W roku 2008 dla 

przedsiębiorstw przetwórstwa produkcyjnego wskaźnik rentowności obrotu brutto wynosił 3.5%. 
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Jeżeli wzór (2.1) zawiera w mianowniku przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materia-

łów, to zgodnie z zasadą współmierności w liczniku powinien zostać umieszczony zysk ze sprzedaży. 

Ta postać wskaźnika rentowności obortu nosi nazwę wskaźnik rentowności handlowej. Do najważniej-

szych form wskaźnika rentowności handlowej należy wskaźnik rentowności ze sprzedaży czyli relacja 

wyniku ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów do przychodów netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów. Ponieważ przedmiotem analizy jest przedsiębiorstwo produkcyjne, to można 

uznać, że dominującą formą przychodów są przychody netto ze sprzedaży produktów, natomiast przy-

chody ze sprzedaży towarów i materiałów mają charakter marginalny. Tym samym dla tego typu przed-

siębiorstw wskaźnik rentowności handlowej ma postać
74

: 

wskaźnik rentowności handlowej = 
wynik ze sprzedaży

 przychody netto ze sprzedaży produktów
 . 

Tak zdefiniowany wskaźnik rentowności handlowej charakteryzuje opłacalność przychodów ze 

sprzedaży, czyli jaki zysk uzyskujemy (lub ponosimy stratę) na 1 złotówce otrzymanej w wyniku sprze-

daży naszych wyrobów. Za pomocą tych wskaźników można ocenić rentowność produktów firmy, po-

prawność ustalania cen, jak i zdolność kierownictwa do kontroli kosztów.  

Jeżeli dysponujemy rachunkiem zysków i strat w układzie kalkulacyjnym, wówczas można ob-

liczyć specyficzną formę wskaźnika rentowności handlowej, jaką jest stopa marży brutto, czyli 

stopa marży brutto (gross profit margin) = 
zysk brutto ze sprzedaży

 przychody netto ze sprzedaży produktów
 ≈ 

gross profit

revenue
. 

Stopa marży brutto jest liczona bez uwzględnienia obciążeń z tytułu kosztów okresu, czyli kosztów 

sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu. W małych przedsiębiorstwach, gdzie wolumen produkcji 

jest niewielki, a koszty okresu stosunkowo duże, stopa marży brutto musi być wysoka, aby utrzymać 

bezpieczny poziom rentowności netto. W dużych przedsiębiorstwach, gdzie dzięki efektowi skali koszty 

okresu w przeliczeniu na jednostkę produktu są niewielkie, nawet przy niskiej stopie marży brutto ren-

towność netto zwykle jest niezagrożona. Wielkość stopy marży jest także silnie uzależniona od przy-

należności branżowej i wynikającej stąd specyfiki procesu produkcyjnego. Przy krótkim cyklu pro-

                                                                                                                                                      
72

 W podanej powyżej formie GUS wyznacza i publikuje wskaźnik rentowności obrotu netto [www.stat.gov.pl]. W roku 

2008 dla przedsiębiorstw przetwórstwa produkcyjnego wskaźnik rentowności obrotu netto wynosił 2.7 %. 

73
 Ujęcie modelowe dla analizy rentowności sprzedaży proponuje Szczęsny [2004]. 

74
 GUS wyznacza i publikuje wskaźnik rentowności ze sprzedaży [www.stat.gov.pl]. Wskaźnik ten jest liczony jako 

relacja wyniku ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów 

i materiałów. W roku 2009 (I półrocze) dla przedsiębiorstw niefinansowych wskaźnik rentowności ze sprzedaży wyno-

sił 5.5 %. 
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dukcyjnym stopa marży brutto jest zwykle niska, przy dłuższym wyższa, ze względu na większą 

skalę zaangażowanych środków i związany z tym wzrost ryzyka operacyjnego.Zagadnienie relacji 

pomiędzy marżą brutto, rentownością netto oraz wolumenem produkcji zostanie szczegółowo omówio-

ne w ramach analizy tzw. progu rentowności oraz dźwigni operacyjnej, p. pkt 2.3.  

Jeśli przedsiębiorstwo należy do branży szczególnie kapitałochłonnej, wówczas wskazane jest 

wyliczenie tzw. skorygowanego wskaźnika rentowności operacyjnej w postaci: 

skorygowany wskaźnik rentowności operacyjnej = 
zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja

przychody netto ze sprzedaży produktów
  

Tym samym wskaźnik ten uwzględnia, w sposób pośredni, zyski z lat ubiegłych wydane na inwestycje 

rzeczowe, a odzyskiwane w następnych latach poprzez amortyzację.  

Analiza zawężona tylko do rentowności handlowej mierzonej w stosunku do przychodów netto 

ze sprzedaży produktów nie prowadzi do jednoznacznych wniosków. Wartość tego wskaźnika zależy 

od struktury asortymentowej sprzedaży, jak również od strategii cenowej przyjętej przez kierownictwo 

firmy. Niska wartość wskaźnika wystąpi, gdy przedsiębiorstwo obniży ceny celem zdynamizowania 

sprzedaży. Z kolei bardzo wysoki wskaźnik może rodzić podejrzenie, że ceny są zbyt wysokie, hamują 

popyt, a tym samym ograniczają globalną masę zysku wypracowywaną przez przedsiębiorstwo. Szcze-

gółowa ocena kształtowania się wskaźnika rentowności handlowej powinna zatem obejmować, poza 

analizą polityki cenowej, także badanie dynamiki sprzedaży oraz udziału przedsiębiorstwa w rynku.  

Wskaźniki rentowności majątkowej określają relacje pomiędzy uzyskanymi wynikami finanso-

wymi, a poszczególnymi kategoriami majątkowymi (aktywa ogółem, aktywa trwałe, aktywa obrotowe), 

czyli że w postaci ogólnej wskaźnik ten definiujemy jako: 

ogólna postać wskaźnika rentowności majątkowej = 
[wynik finansowyi]

[aktywai]
 . 

W tej grupie wskaźników do najważniejszych należy wskaźnik rentowności majątku ogółem (ROA – 

Return On total Assets), czyli 
7576

: 

rentowność majątku ogółem = 
zysk netto

aktywa ogółem
 ≈ 

net income

total assets
. 

Wskaźnik ROA powinien być porównywany sektorowo czyli na tle dynamiki wzrostu innych przedsię-

biorstw działających w tej samej branży. Niekorzystny wynik tego porównania, przy podobnych warto-

                                              
75

 GUS wyznacza i publikuje wskaźniki rentowności aktywów [www.stat.gov.pl]. W roku 2008 dla przedsiębiorstw 

przetwórstwa produkcyjnego rentowności aktywów wynosiła odpowiednio: 

rentowność aktywów – 3,9 %, 

rentowność aktywów trwałych – 7,6 %, 

rentowność aktywów obrotowych – 8.1 %. 
76

 W ramach analizy wskaźników sektorowych Dudycz i Skoczylas [2008] wyliczają:  

rentowność operacyjna aktywów = 
wynik finansowy z działalności  operacyjnej

aktywa ogółem 
 . 
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ściach rentowności sprzedaży, oznacza, że przedsiębiorstwo winno dokonać przeglądu swoich aktywów 

pod kątem ich produktywności i ewentualnego pozbycia się aktywów zbędnych. Taka sanacja aktywów 

zwykle skutkuje znaczną poprawą wartości wskaźnika rentowności majątkowej
77

.  

Jeżeli przedsiębiorstwo uzyskuje znaczne, a przy tym nieregularne zyski z działalności finanso-

wej i inwestycyjnej, wówczas wskazane jest wyliczenie wskaźnika rentowności operacyjnej aktywów w 

postaci: 

wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów = 
zysk z działalności operacyjnej 

aktywa operacyjne
 . 

Relacja pomiędzy uzyskiwanymi wynikami finansowym, a poszczególnymi kategoriami kapita-

łów finansujących majątek przedsiębiorstwa (kapitał własny, kapitał obcy) jest mierzona za pomocą 

wskaźników rentowności finansowej, czyli: 

ogólna postać wskaźnika rentowności finansowej = 
[wynik finansowyi]

[kapitałi]
  . 

Z punktu widzenia właścicieli przedsiębiorstwa za najbardziej miarodajny uchodzi wskaźnik ren-

towności finansowej mierzonej w stosunku do kapitału własnego
78

: 

wskaźnik rentowności kapitału własnego = 
zysk netto

kapitał własny
  ≈ 

net income

equity
. 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego, zwany z angielska wskaźnikiem ROE (Return on Equi-

ty), pozwala właścicielom przedsiębiorstwa na oszacowanie zyskowności kapitałów, które zainwe-

stowano w spółkę. Rozwinięcia czynnikowe wykazują, p. pkt 2.2.2, że wskaźnik rentowności kapi-

tału własnego ma bardzo dużą pojemność, z tego powodu przez niektórych jest nazywany „królem” 

wskaźników finansowych. Wysoka wartość wskaźnika rentowności kapitału własnego zwykle 

przekłada się na korzystne dywidendy dla akcjonariuszy, a zatem jest pozytywnie odbierana przez 

inwestorów giełdowych. Wadą wskaźnika ROE jest oparcie się na księgowej wartości kapitału wła-

snego. Wskaźnik ten jest znacznie zaniżony dla przedsiębiorstw dynamicznych, dużo inwestujących 

celem zdyskontowania w przyszłości ewentualnych zysków. Przy dodatniej dźwigni finansowej, p. 

rozdz. 4, wzrost udziału kapitału obcego przekłada się na wzrost wskaźnika rentowności kapitału 

                                              
77

 Jak podkreśla Bednarski [2002, s. 108] obserwacja wskaźnika rentowności aktywów pozwala na ocenę: 

- efektywności wykorzystania zasobów aktywów trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa, 

- racjonalności poziomu posiadanych zasobów majątkowych w stosunku do poziomu aktywności produkcyj-

nej, 

- skali zbędnych i nadmiernych zapasów składników majątkowych, 

- prawidłowości działalności inwestycyjnej firmy, 

- poziomu ponoszonych kosztów na tle osiąganych przychodów. 
78

 W podanej powyżej formie GUS wyznacza i publikuje wskaźnik rentowności kapitału własnego [www.stat.gov.pl]. W 

roku 2008 dla przedsiębiorstw przetwórstwa produkcyjnego rentowności kapitału własnego wynosił 8.5%. Także w 

ramach analizy wskaźników sektorowych Dudycz i Skoczylas [2008] wyliczają wskaźnik rentowności kapitału własne-

go. 
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własnego. Konsekwencją tego typu zmian w strukturze kapitałów firmy jest jednak istotny wzrost 

ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. 

Ze względu na złożoną strukturę kapitału własnego wskazane jest także wyliczenie wskaźnika 

rentowności kapitału akcyjnego: 

wskaźnik rentowności kapitału akcyjnego = 
zysk netto

 rynkowa wartość kapitału akcyjnego
 . 

Wskaźnikiem tym szczególnie zainteresowani są inwestorzy giełdowi zamierzający nabyć akcje przed-

siębiorstwa po cenie rynkowej. Niekiedy zaleca się, aby w liczniku wskaźnika rentowności kapitału 

akcyjnego uwzględniano nie całość zysku netto, ale tylko tę jego część, która jest dzielona pomię-

dzy posiadaczy akcji zwykłych firmy. Tak liczony wskaźnik ROE odpowiada, po pewnych prze-

kształceniach, giełdowemu wskaźnikowi D/P (Dividend/Price lub Dividend Yield). Mierząc stosu-

nek dywidendy na 1 akcję do ceny rynkowej (giełdowej) 1 akcji zwykłej wskaźnik ten określa rze-

czywistą stopę zwrotu dla akcjonariuszy przedsiębiorstwa ujawniającą się w postaci realnego wpły-

wu pieniężnego. Wskaźnik ten pomija ewentualne zyski (bądź straty) kapitałowe, ale należy pamię-

tać, że wynik kapitałowy akcjonariusz może zrealizować jedynie sprzedając posiadane akcje.  

 Istotnym wskaźnikiem rentowności finansowej jest wskaźnik rentowności kapitałów stałych, 

zwany też skorygowanym wskaźnikiem rentowności finansowej. Wskaźnik ten definiujemy w sposób 

następujący: 

wskaźnik rentowności kapitałów stałych = 
zysk netto + odsetki netto 

kapitały stałe
 , 

gdzie: 

odsetki netto – odsetki płacone przez przedsiębiorstwo z tytułu użytkowania kapitałów po 

uwzględnieniu efektu tarczy podatkowej, 

kapitały stałe = kapitał własny + długoterminowe, oprocentowane kapitały obce. 

Wskaźnik ten kompleksowo ocenia efektywność kapitału ujmując zarówno rentowność wyrażoną w 

formie zysku netto, jak i przychody kredytodawców uzyskane w postaci należnych im odsetek. 

Wskaźnik rentowności kapitałów stałych jest zatem miarą efektywności całości zainwestowanego 

kapitału długoterminowego niezależnie od źródeł jego pochodzenia (własny czy obcy). Można 

przyjąć, że wskaźnik rentowności kapitałów stałych jest pewną wersją wskaźnika stopy zwrotu z 

zainwestowanego kapitału (ROIC – Return On Invested Capital), czyli: 

ROIC = 
NOPAT

IC
 . 

Wskaźnik rentowności kapitałów stałych oraz wskaźnik stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału (RO-

IC) jest wykorzystywany w analizie dźwigni finansowej, p. pkt 2.3.4. i pkt 4.3. 
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W zastosowaniach praktycznych szeroko stosowany jest wskaźnik stopy zwrotu z inwestycji 

(ROI – Return On Investment) o następującej konstrukcji.  

ROI = 
zysk z inwestycji

 wartość zainwestowanego kapitału
 . 

Przy czym o ile wskaźniki rentowności finansowej odnosiły się wyłącznie do kategorii zaczerpniętych 

ze sprawozdawczości finansowej, to w konstrukcji wskaźnika ROI kategorie zysku z inwestycji oraz 

kapitału mogą być definiowane w sposób dowolny. Z tego powodu wskaźnik ten jest wykorzystywany 

do oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, dla których nie jest prowadzona odrębna ra-

chunkowość.  

 

2.2.2. Rozwinięcia czynnikowe  

Aby zidentyfikować powody – zaobserwowanych w trakcie badań dynamicznych – zmian w 

kształtowaniu się wskaźników rentowności należy przeprowadzić ich czynnikowe rozwinięcie. Analiza 

czynnikowa dla wskaźników rentowności może być wprowadzeniem do badań przyczynowych, gdyż 

umożliwia identyfikację słabych i silnych stron przedsiębiorstwa ze względu na kryterium rentowności. 

Wnioski z analizy czynnikowej mogą stanowić podstawę do opracowania programu działań, których 

realizacja spowoduje poprawę wyników finansowych.  

Rozwinięcia dwuczynnikowe można dokonać dla:  

rentowności majątkowej w formie wskaźnika ROA: 

zysk netto

aktywa ogółem
 = 

zysk netto 

przychody z całokształtu działalności
 * 

przychody z całokształtu działalności 

aktywa  ogółem
  , 

z czego wynika, że rentowność majątkowa zależy od rentowności handlowej oraz produktywności kapi-

tału (majątku) przedsiębiorstwa. Tym samym firma może maksymalizować wskaźnik rentowności ma-

jątkowej poprzez stosowanie strategii wysokich cen, dających wysoką zyskowność, ale kosztem wolu-

menu sprzedaży lub strategię niskich cen, gdzie niska rentowność handlowa jest rekompensowana przez 

wysoki wolumen sprzedaży. Zwykle jednoczesne maksymalizowanie rentowności handlowej i produk-

tywności nie jest możliwe, gdyż te dwa mechanizmy ekonomiczne są wzajemnie przeciwstawne. 

Dla rentowności kapitału własnego w formie wskaźnika ROE rozwinięcie dwuczynnikowe ma 

postać: 

zysk netto

kapitał własny
 = 

zysk netto

aktywa ogółem
  * 

aktywa ogółem

kapitał własny
 . 

Ponieważ: 

aktywa ogółem = pasywa ogółem,  

zatem: 
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zysk netto

kapitał własny
 = 

zysk netto 

aktywa ogółem
  * 

pasywa ogółem

kapitał własny
 , 

Tym samym: 

ROE = ROA * dźwignia kapitałowa.  

Rentowność kapitału własnego zależy zatem od rentowności aktywów ogółem oraz od struktury kapita-

łowej firmy czyli skali stosowania przez przedsiębiorstwo dźwigni kapitałowej, zwanej też mnożnikiem 

kapitałowym. Ten sposób rozwinięcia czynnikowego wykorzystano w tzw. modelu DuPonta. 

Z rozwinięcia czynnikowego wskaźnika ROE wynika, że rentowność kapitału własnego można 

maksymalizować w sposób dwojaki: poprzez zwiększenie rentowności aktywów lub zwiększenie udzia-

łu kapitału obcego. Istotnym ograniczeniem tej formy rozwinięcia rentowności kapitału własnego jest 

brak zróżnicowania struktury kapitału obcego na kapitał odsetkowy i bezodsetkowy. Każda z tych form 

kapitału obcego w sposób odmienny oddziałuje na rentowność kapitału ogółem.  

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) można także rozwinąć do postaci trójczynniko-

wej: 

zysk netto

kapitał własny
 = 

zysk netto

 przychody z całokształtu działalności
  * 

przychody z całokształtu działalności

aktywa ogółem
   

* 
pasywa ogółem

kapitał własny
     (2.2)  

Poszczególne elementy rozwinięcia czynnikowego zawierają informację o efektywności firmy w 

następujących obszarach aktywności gospodarczej: 

wskaźnik rentowności handlowej  

( 
zysk netto

 przychody z całokształtu działalności
 ) charakteryzuje zyskowność sprzedaży, 

wskaźnik produktywności aktywów  

( 
przychody z całokształtu działalności

aktywa ogółem
 ) informuje o efektywności produkcyjnej majątku, 

dźwignia kapitałowa (
pasywa ogółem

kapitał własny
 ) pokazuje skalę wykorzystania kapitału obcego do finan-

sowania działalności przedsiębiorstwa. 

Z formuły (2.2) wynika, że jeśli przedsiębiorstwo chce zwiększyć stopę zwrotu na kapitale wła-

snym, to wówczas ma do wyboru następujące kierunki działań: 

poprawę rentowności sprzedaży (np. poprzez realizację programu obniżki kosztów lub podwyż-

szenie jednostkowej ceny sprzedaży), 

zwiększenie produktywności majątku trwałego lub przyśpieszenie obrotowości majątku obroto-

wego, 
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posłużenie się dźwignią kapitałową poprzez zwiększenie udziału kapitału obcego w ogólnej 

strukturze pasywów. 

Jeżeli dysponuje się odpowiednio bogatym zbiorem danych źródłowych, to można zastosować 

zaawansowane metody analityczne (metody logarytmiczne, różnic cząstkowych, kolejnych podstawień, 

podstawień krzyżowych czy metoda reszty) umożliwiające wyliczenie wpływu poszczególnych czynni-

ków (rentowności handlowej, obrotowości kapitału, struktury kapitału) na daną kategorię syntetyczną, 

jaką jest wskaźnik ROE.  

Rozwinięcie wskaźnika rentowności finansowej ROE może także przybrać postać: 

ROE = ROI * 
aktywa operacyjne

kapitał własny
* 

zysk netto

zysk z działalności operacyjnej
 , 

gdzie ROI = 
zysk z działalności  operacyjnej

aktywa operacyjne
 . 

Z tego rozwinięcia wynika, że wskaźnik rentowności finansowej jest zależny od stopy zwrotu (mierzo-

nej zyskiem z działalności operacyjnej) z inwestycji w aktywa operacyjne – ROI, skali zaangażowania 

kapitałów własnych w finansowanie aktywów operacyjnych, oraz od wartości współczynnika oddzia-

ływania sfery pozaoperacyjnej. 

Specyficznym sposobem badania rentowności są rozwinięcia czynnikowe w formie tzw. pirami-

dy wskaźników ułożonej w zależności przyczynowo - skutkowe. Tego typu rozwinięcie umożliwia oce-

nę stopnia oddziaływania każdego ze wskaźników cząstkowych na wielkość badanego wskaźnika syn-

tetycznego umieszczonego na szczycie piramidy. Można także podjąć próbę skorelowania hierarchicz-

nej struktury analizy piramidalnej z odpowiednią hierarchią struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. 

W efekcie analiza piramidalna może służyć jako sposób wyodrębnienia ośrodków odpowiedzialności. 

Wybranym poziomom odpowiedzialności organizacyjnej przypisane są odpowiednie poziomy piramidy 

wskaźników, a poszczególne ośrodki odpowiedzialności są kontrolowane poprzez odpowiednie wskaź-

niki cząstkowe uwzględnione w strukturze piramidy. W ten sposób może dokonać identyfikacji tych 

obszarów systemu ekonomicznego, które funkcjonują w sposób patologiczny, powodując zaniżenie 

ogólnego efektu gospodarowania majątkiem firmy.  

Przykładem analizy piramidalnej jest model DuPonta,
 79

 p. rys. 2.4, którego zwieńczeniem jest 

tzw. formuła zwykła opierająca się na dwuczynnikowym rozwinięciu wskaźnika rentowności majątko-

wej, p. rów. (2.2). Oceniając użyteczność modelu DuPonta należy zwrócić uwagę, że występują w nim 

wskaźniki rentowności (profitability ratios), wykorzystania majątku (asset utilization ratios) oraz 

wskaźniki zadłużenia (debt ratios), natomiast pomijane są wskaźniki płynności (liquidity ratios)
80

.  

                                              
79

 Piramida DuPonta został opracowany przez Donaldsona Browna, w czasach kiedy był analitykiem w E.I. du Pont de 

Nemours. Praktycznie formułę tę Brown zastosował w latach 20-tych, kiedy odpowiadał za finanse w General Motors. 
80

 Przykład praktycznego wykorzystania modelu Du Ponta można znaleźć w pracy Żwirbly [2004]. 
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2.2.3. Wzorcowa analiza rentowności  

Specyficznym sposobem analizy rentowności jest metoda wzorcowa. W metodzie tej sprawdza 

się, czy wartości wybranych kategorii ekonomicznych bądź wskaźników są zgodne z układem relacji 

uznanym, przez ekspertów z zakresu analizy finansowej, za wzorcowy. Postępowanie w badaniach ana-

litycznych z wykorzystaniem metody wzorcowej polega na: 

wyborze elementów (kategorie ekonomiczne, wskaźniki) wchodzących w skład układu wzorca, 

ustalenie na podstawie opinii ekspertów, jakie powinny być wzorcowe wartości bądź relacje po-

między elementami wzorca, 

zastosowanie danego układu wzorca do oceny konkretnego przedsiębiorstwa. 

W obszarze analizy rentowności metoda wzorcowa jest stosowana w następujących formach: 

wzorcowa analiza nierówności, 

wzorcowa analiza znaków. 
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2.2.3.1. Wzorcowa analiza nierówności 

Model następstw szeregowych [p. Bednarski, 2007] jest przykładem wykorzystania tzw. wzor-

cowych układów nierówności do analizy rentowności w ujęciu dynamicznym. Model ten umożliwia 

zbadanie, czy w przedsiębiorstwie zachodzą prawidłowe relacje pomiędzy tempem przyrostów wyni-

ków (zysku, sprzedaży), a dynamiką wzrostu nakładów (zatrudnienie, środki pracy). W praktyce najczę-

ściej badana jest tzw. podstawowa nierówność wzorcowa mająca postać:  

iK < iZ; 

gdzie
81

: 

i - indeks przyrostu  

K - kapitał,  

Z – zysk, 

przy czym jako kapitał przyjmuje się wartość kapitału stałego (kapitału własny + kapitał obcy 

długoterminowy), a jako zysk - zysk netto. 

W ujęciu rozszerzonym wzorcowy układ nierówności powinien wyglądać w sposób następujący: 

  iR < iM < iP < iZ   (2.3);  

gdzie: 

R - zatrudnienie, M - majątek, P - przychody ze sprzedaży, Z - zysk.  

Inne ujęcie wzorcowego układu nierówności polega na zastąpieniu składnika majątkowego przez 

wynagrodzenie za pracę - W, wówczas: iR < iW < iP < iZ.  

Relację (2.3) można rozwinąć poprzez wprowadzenie wskaźników łączących odpowiednie wiel-

kości współzależne: 

M/R - uzbrojenie pracy, 

P/M – efektywność wykorzystania majątku, 

P/R – wydajność mierzona przychodami, 

Z/P – rentowność sprzedaży, 

Z/R – wydajność pracy mierzona zyskiem. 

Jeśli dla powyższych wskaźników indeksy dynamiki oznaczymy odpowiednio jako iM/R, iP/M, iP/R, 

iZ/P, iZ/R, wówczas wzorcowy układ nierówności ma postać: 

iM/R < iP/M < iP/R < iZ/P < iZ/R. 

Przeprowadzona na podstawie układu nierówności ocena przedsiębiorstwa polega na porów-

naniu relacji rzeczywistych z relacjami wzorcowymi. Kształtowanie się dynamiki wskaźników ilo-

                                              
81

 W punkcie 2.2.3.1. oznaczenia zmiennych maja charakter lokalny i zostały przyjęte za Bednarskim [2007]. 
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ściowych i jakościowych zgodnie z układem modelowym świadczy o intensywnym typie gospoda-

rowania w przedsiębiorstwie. Natomiast obserwacja odstępstw od tych wzorców sugeruje, iż w fir-

mie racjonalność procesów gospodarczych została zakłócona, a zwłaszcza że nastąpiło przejście od 

gospodarowania intensywnego do gospodarowania ekstensywnego
82

. 

 

2.2.3.2. Wzorcowa analiza znaków 

Analogicznie jak dla płynności, p. pkt 1.2.1., w analizie rentowności można zastosować ana-

lizę znaków z porównywaniem do wzorca. W tym przypadku analiza znaków polega na sprawdze-

niu, czy znaki wyniku finansowego oraz salda przepływów pieniężnych netto z działalności opera-

cyjnej są zgodne z pewnym wzorcem odnoszącym się do poszczególnych faz rozwoju przedsiębior-

stwa opisanych w pkt. 1.2.1. Każde odstępstwo od tego wzorca można traktować jako sygnał wy-

stępowania określonych nieprawidłowości tak w zakresie rentowności, jak i płynności przedsiębior-

stwa. Dla kolejnych faz rozwoju firmy wzorcowy układ znaków powinien być następujący, p. rys. 

1.18,: 

Faza inicjacji działalności (-, -)
83

: ze względu na wstępną fazę rozwoju firmy wynik finanso-

wy oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej są ujemne. Ujemny wynik finansowy 

jest spowodowany znaczną nadwyżką kosztów nad przychodami ze sprzedaży. Koszty te są pono-

szone na reklamę nowych produktów oraz rozwój sieci handlowej (koszty sprzedaży). Ujemne sal-

do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wynika z niskich wpływów gotówkowych 

ze sprzedaży, przy jednocześnie znacznych wydatkach na rozwój produkcji. 

Faza szybkiego wzrostu (-/+, -/+): w trakcie fazy szybkiego wzrostu wynik operacyjny na 

sprzedaży przechodzi z ujemnego w dodatni, czyli że przekracza tzw. punkt przełamania. Także w tej 

fazie następuje przekroczenie progu pieniężnego, gdyż saldo pieniężne z działalności operacyjnej zmie-

nia swój znak z ujemnego na dodatni. Ponieważ wynikowe i pieniężne punkty przełamania się nie po-

krywają, w tej fazie może wystąpić rozdźwięk pomiędzy obrazem firmy w ujęciu memoriałowym, a 

obrazem w ujęciu kasowym.  

Faza dojrzałości (+, +): przedsiębiorstwo przynosi zyski przy jednoczesnym dodatnim saldzie 

przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Tego typu układ charakteryzuje rentowne 

przedsiębiorstwo funkcjonujące w stabilnym otoczeniu gospodarczym. 

                                              
82

 Szczegółowa dyskusja wniosków analitycznych jakie można wyprowadzić ze wzorcowego układu nierówności zosta-

ła przeprowadzona w pracy Bednarskiego [2007]. 
83

 Para (I, II) określa: 

I - znak wyniku finansowego (+ - zysk, - - strata), 

II – znak salda przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. 
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Faza schyłku (-, -): firma przynosi straty tak w wymiarze wynikowym, jak i pieniężnym. Po-

głębianie się tych strat staje się powodem podjęcia decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa. 



Edward Radosiński   Wprowadzenie do analizy finansowej 

2016-03-10   

 
130  

2.3. Analiza przyczynowa rentowności  

Analiza wyniku finansowego w ujęciu bezwzględnym oraz wskaźników rentowności miała cha-

rakter diagnostyczny, natomiast wnioski o charakterze decyzyjnym, umożliwiające korektę zaobserwo-

wanych nieprawidłowości, można wyprowadzić dopiero w trakcie analizy przyczynowej. Ta forma 

analizy polega na działaniach dedukcyjnych, próbie identyfikacji przyczyn, które doprowadziły do zja-

wisk ujawnionych we wstępnej fazie badania rentowności. Jak zaznaczono, w trakcie analizy wyniku 

finansowego w ujęciu bezwzględnym wartość zysku netto jest bezpośrednio zależna od wyników cząst-

kowych osiąganych w następujących segmentach wynikowych przedsiębiorstwa: 

podstawowej działalności operacyjnej, 

pozostałej działalności operacyjnej, 

działalności finansowej, 

zdarzeń losowych, 

obowiązkowych obciążeń wyniku brutto. 

W przedsiębiorstwie produkcyjnym przychody ze sprzedaży produktów oraz koszt własny przy-

chodów ze sprzedaży produktów zwykle dominują w ogólnej strukturze przychodów i kosztów. Pozo-

stałe składniki przychodów i kosztów (pozostałe operacyjne, finansowe, nadzwyczajne) przybierają 

zwykle wielkości marginalne. Niemniej przed przystąpieniem do analiz szczegółowych wskazane jest 

wyliczenie następujących indeksów: 

indeks udziału przychodów ze sprzedaży produktów w przychodach ogółem 

= 
przychody ze sprzedaży produktów

 przychody ogółem
 , 

indeks udziału ogółem kosztu własnego przychodów ze sprzedaży w koszcie ogółem: 

= 
koszt własny przychodów  ze sprzedaży

 koszty ogółem
 . 

Jeżeli indeksy te przekraczają wartość 0,9, to można uznać, że przychody i koszty w obszarze subseg-

mentu podstawowej działalności operacyjnej determinują ogólną sytuację przychodowo kosztową 

przedsiębiorstwa. 

Zakładając dominację podstawowej działalności operacyjnej w ogólnej aktywności gospodarczej 

jednostki w tym punkcie przyczynowa analiza rentowności będzie dotyczyła przede wszystkim badania 

wpływu przychodów ze sprzedaży produktów oraz kosztów związanych z tymi przychodami na wynik 

z podstawowej działalności operacyjnej. W sposób skrótowy zostaną omówione także pewne aspekty 

analizy przyczynowej w obszarze segmentu finansowego. 

Mimo że wielkość płaconych podatków ma istotny wpływ na zysk netto przedsiębiorstwa, za-

gadnienie obciążeń podatkowych zostało pominięte, gdyż uznano, że ta kategoria ekonomiczna jest 
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sterowalna tylko w ograniczonym zakresie z punktu widzenia uprawnień decyzyjnych kierownictwa 

przedsiębiorstwa. Niemniej pewne aspekty analityczne związane z możliwością wykorzystania tzw. 

tarczy podatkowej celem obniżenia obciążeń fiskalnych omówiono w trakcie analizy kosztu kapitału 

oraz dźwigni finansowej, p. pkt 4.3.  

 

2.3.1. Wynik finansowy ze sprzedaży 

Przy zawężeniu w tym punkcie obszaru badań rentowności do segmentu podstawowej działalno-

ści operacyjnej wyniki analizy przyczynowej powinny dać odpowiedź na pytania:  

- czy przedsiębiorstwo może zwiększyć przychody ze sprzedaży swoich produktów?  

- czy są możliwości obniżki kosztów wytwarzania produktów w przedsiębiorstwie? 

- jakie skutki dla wyniku finansowego przedsiębiorstwa będzie miało zwiększenie produkcji? 

Analiza przyczynowa rentowności operacyjnej pozwala także na ocenę stabilności zysków czyli 

zdolności firmy do utrzymania trwałej rentowności. Stabilność tę oceniamy poprzez badanie wrażliwo-

ści czynników kształtujących zyski (przychody, koszty) na zmiany koniunktury gospodarczej, zwłasz-

cza pogorszenie się warunków gospodarowania. Wyniki analizy przyczynowej, przede wszystkim w 

aspekcie stabilności zysków, mają kluczowe znaczenie dla oceny ryzyka operacyjnego. W analizie tego 

typu ryzyka szczególnie ważne są studia analityczne dotyczące stabilności sprzedaży oraz struktury 

kosztów w podziale na koszty stałe i zmienne.  

Ze względu na sposób naliczania zysku z podstawowej działalności operacyjnej (zysku ze sprze-

daży)
84

: 

 wynik finansowy z podstawowej działalności operacyjnej = przychody ze sprzedaży produktów 

– koszt własny przychodów ze sprzedaży produktów, 

analiza przyczynowa tej kategorii wynikowej powinna składać się z następujących analiz cząstkowych, 

p. rys. 2.5: 

- analizy przychodów ze sprzedaży produktów, 

- analizy kosztów z podstawowej działalności operacyjnej, w tym kosztu własnego przy-

chodów ze sprzedaży produktów, 

- analizy relacji pomiędzy przychodami a kosztami w obszarze podstawowej działalności 

operacyjnej. 

                                              
84

 Ze względu na specyfikę przedsiębiorstwa produkcyjnego przyjęto, że koszty i przychody z tytułu sprzedaży towarów 

i materiałów są marginalne 
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2.3.1.1. Przychody ze sprzedaży produktów  

Analiza przychodów ze sprzedaży produktów jest jednym z kluczowych etapów analizy finanso-

wej. Stabilna, a najlepiej rosnąca sprzedaż świadczy o dobrej kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa, 

stanowi warunek utrzymania płynności i rentowności w perspektywie długoterminowej. Należy podkre-

ślić, że analiza sprzedaży jest jednym z podstawowych źródeł informacji o skali ryzyka operacyjnego. 

Współczesne przedsiębiorstwa działają na tzw. rynkach zaspokojonych, gdzie możliwości wyraźnego 

wzrostu sprzedaży są ograniczone. W każdej chwili na rynku może pojawić się nowy dostawca z lep-

szym produktem o niższej cenie, co natychmiast skutkuje spadkiem sprzedaży u innych uczestników 

rynku. Trwały, a zwłaszcza systematyczny spadek sprzedaży zawsze prowadzi do poważnych perturba-

cji finansowych, a w dalszej perspektywie może stać się przyczyną utraty płynności, braku wypłacalno-

ści i w konsekwencji bankructwa firmy. Z tych powodów dynamika sprzedaży firmy jest uważnie ob-

serwowana przez jej otoczenie ekonomiczne, zwłaszcza banki udostępniające kapitały czy inwestorów 

giełdowych zastanawiających się nad zakupem akcji przedsiębiorstwa. Pewne informacje prognostycz-

ne o kształtowaniu się dynamiki przychodów można wyprowadzić poprzez identyfikację funkcji regre-

sji czyli zależności pomiędzy wielkością przychodów ze sprzedaży a ilością sprzedanych produktów. W 

ramach analizy przychodów ze sprzedaży produktów należy ustalić wielkość i strukturę przychodów w 

podziale na źródła przychodów, następnie badana jest ich dynamika, a także relacja do przychodów 

planowanych. Wyniki wstępnej analizy przychodów powinny pozwolić na wyznaczenie kierunków 

analiz szczegółowych, zwłaszcza przyczynowych.  

Analiza dynamiki sprzedaży powinna być dokonana z wykorzystaniem cen bieżących oraz cen 

stałych (skorygowanych o indeks inflacji). Ocena struktury sprzedaży jest przeprowadzana w ujęciu 

przedmiotowym (dla poszczególnych asortymentów produkcji), jak i podmiotowym (dla wybranych 
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odbiorców). Przy czym podmiotowa analiza struktury sprzedaży jest prowadzona zazwyczaj w podziale 

na: 

sprzedaż krajowa i zagraniczna,  

sprzedaż detaliczna i hurtowa. 

Struktura rzeczowa (według asortymentów) oraz terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży 

powinna być dostępna w informacji dodatkowej, p. część I. Bieżące dane o sprzedaży w dowolnych 

układach są zwykle udostępniane przez systemy informatyczne zarządzania, p. część III.  

Badanie przyczynowo-skutkowe dotyczą wpływu cen sprzedaży oraz struktury asortymentowej 

na wielkość przychodów ze sprzedaży. Analiza przyczynowa wielkości przychodów ze sprzedaży, przy 

produkcji m-asortymentowej, opiera się na założeniu, że przychody te są funkcją wielkości sprzedaży w 

ujęciu rzeczowym czyli ilości sprzedanych wyrobów oraz ceny płaconej przez odbiorców zgodnie ze 

wzorem: 

S = 


m

i 1

 pi* qi, 

gdzie: 

S – przychody ze sprzedaży, 

pi – cena sprzedaży i-tego wyrobu, 

qi – ilość sprzedanych produktów i-tego asortymentu. 

Tym samym analiza przyczynowo-skutkowa sprzedaży powinna dotyczyć ilości sprzedanych 

produktów oraz cen po jakich te wyroby są sprzedawane. Ilość sprzedanych produktów czyli rzeczowa 

wielkość sprzedaży jest uzależniona od pozycji marketingowej przedsiębiorstwa oraz od ceny po jakiej 

sprzedawane są te produktów. Zagadnienie oceny pozycji marketingowej przedsiębiorstwa jest przed-

miotem analizy rynku. Niemniej należy tylko wspomnieć, że ocena pozycji rynkowej będzie pozytyw-

na, jeśli firma działa na dużym i chłonnym rynku, ma istotny i stabilny udział w tym rynku, produko-

wane przez przedsiębiorstwo wyroby są nowoczesne, a baza kluczowych odbiorców jest właściwie 

zdywersyfikowana. Jeżeli pozycja rynkowa przedsiębiorstwa spełnia powyższe kryteria, to można są-

dzić, że ryzyko operacyjne będzie niskie ze względu na brak zagrożeń ze strony sprzedaży. 

Bardzo ważnym etapem analizy przychodów ze sprzedaży są badania prospektywne. Należy 

zwrócić uwagę, że planowany wzrost sprzedaży stanowi kluczową informację stanowiącą podstawę 

wszelkich rachunków dotyczących spodziewanego przyrostu zapasów, należności, zobowiązań, a w 

konsekwencji zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. W szczególności badania prospektywne 

sprzedaży mają na celu znalezienie odpowiedzi na pytania: 

jaka będzie sprzedaż w perspektywie krótko i długoterminowej, 

jakie zagrożenia mogą spowodować zakłócenia, a zwłaszcza trwały spadek sprzedaży, 
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co powinno zrobić kierownictwo przedsiębiorstwa, aby przynajmniej utrzymać dotychczasowy 

poziom sprzedaży. 

Analiza prospektywna jest szczególnie ważna, gdy przedsiębiorstwo planuje zakończenie znaczą-

cej inwestycji produkcyjnej, zwłaszcza typu obiektowego, w formie kompletnej linii wytwórczej. Zada-

niem analizy jest wówczas oszacowanie planowanego wzrostu poziomu wytwarzania, a następnie okre-

ślenie, po jakich cenach powinna być sprzedawana ta dodatkowa produkcja. Prawidłowe ustalenie ceny 

sprzedaży stanowi jedno z kardynalnych zadań decyzyjnych dla kierownictwa spółki. Cena ta musi być 

na tyle wysoka, aby zapewniała zwrot kosztów produkcji oraz godziwą marżę zysku, a jednocześnie na 

tyle niska, by kreowała popyt odpowiadający potencjałowi produkcyjnemu przedsiębiorstwa. Mamy tu 

zatem do czynienia z dwukryterialnym problemem analitycznym, trudnym do rozwiązania nawet w 

sposób teoretyczny. Aby znaleźć choć jego przybliżone rozwiązanie, należy zidentyfikować relację 

pomiędzy ceną sprzedaży a popytem dla każdego ze sprzedawanych asortymentów. Zagadnienie ustala-

nia cen sprzedaży w kontekście opłacalności produkcji zostanie dalej omówione w ramach analizy 

kosztów jednostkowych oraz relacji pomiędzy przychodami i kosztami, p. pkt. 2.3.  

 

2.3.1.2. Koszt własny przychodów ze sprzedaży produktów 

 Jeżeli przedsiębiorstwo chce poprawić swoją rentowność, wówczas powinno albo zwiększyć 

swoją sprzedaż albo obniżyć koszty. Jak już zaznaczono, w warunkach rynku zaspokojonego, przy 

równowadze „popyt-podaż” istotny wzrostu sprzedaży może być osiągnięty tylko poprzez obniżenie 

ceny. Dla przychodów ze sprzedaży ogółem efekt takiego ruchu może być jednak neutralny właśnie ze 

względu na obniżkę cen jednostkowych. 

Natomiast prawie w każdej jednostce istnieją tzw. rezerwy kosztów w postaci kosztów nadmier-

nych, a zatem zbędnych. Jeżeli w wyniku prac analitycznych tego typu koszty zostaną zidentyfikowane, 

wówczas można opracować program redukcji kosztów w przedsiębiorstwie, celem likwidacji źródeł 

kosztów zbędnych. W efekcie może ulec poprawie tzw. pozycja kosztowa firmy czyli poziom kosztów 

wytwarzania produktu na tle kosztów jakie ponosi konkurencja. Sumarycznym efektem realizacji tego 

programu będzie wzrost rentowności dzięki poprawie relacji pomiędzy przychodami ze sprzedaży a 

poniesionymi kosztami. Istotna redukcja kosztów może nawet otworzyć drogę do obniżenia ceny sprze-

daży, przy zachowaniu dotychczasowej marży zysku. Taka obniżka ceny zwykle skutkuje radykalnym 

wzmocnieniem pozycji rynkowej firmy. Z tych powodów analizę kosztów można uznać za jeden z klu-

czowych etapów analizy finansowej przedsiębiorstwa. 
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 Podstawowym celem analizy kosztów jest poznanie poziomu i struktury kosztów w przedsię-

biorstwie
85

. W szczególności analiza kosztów powinna dać odpowiedzi na pytania: 

czy poziom kosztów w przedsiębiorstwie jest uzasadniony ze względów ekonomicznych, 

czy istnieje możliwość obniżenia kosztów w badanym obszarze działalności firmy, 

czy dynamika kosztów wykazuje właściwą korelację z dynamiką produkcji i sprzedaży. 

W ujęciu prospektywnym analiza kosztów pozwala na szacowanie przyszłej wielkości, dynami-

ki i struktury kosztów. Szacunki takie są kluczowym założeniem przy sporządzaniu wszelkich prognoz 

przyszłych wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa. 

W sprawozdaniu finansowym informacje o kosztach są zawarte w rachunku zysków i strat. Ze 

względu na znaczenie i złożoność analizy kosztów przedsiębiorstwo powinno posiadać odrębny system 

ewidencji i sprawozdawczości o kosztach, zwany rachunkiem kosztów, p. np. Jarugowa [1986]. W fir-

mie system ten jest wykorzystywany tak do celów rachunkowości zarządczej (źródło informacji anali-

tycznej o kosztach), jak i rachunkowości finansowej. Na podstawie bowiem rachunku kosztów doko-

nywana jest wycena zapasów (produkcja w toku, wyroby gotowe) oraz ustalany jest wynik finansowy. 

Rachunek kosztów pozwala na grupowanie kosztów praktycznie w dowolnych układach, z których do 

najważniejszych należą, p. rys. 2.6: 

rodzajowy, za pomocą którego można uzyskać informację, jakie koszty zostały poniesione, 

kalkulacyjny, który pozwala ustalić, na co zostały poniesione koszty, 

funkcjonalno – kalkulacyjny, zawierający informację, gdzie powstały koszty. 

W proponowanym w tym rozdziale postępowaniu wyróżniono następujące etapy analizy kosztów 

dla subsegmentu podstawowej działalności operacyjnej
86

: 

analiza wstępna, gdzie ocenie poddawana jest najważniejsza kategoria kosztowa, tj. koszt własny 

przychodów ze sprzedaży produktów, celem wyrobienia sobie zgrubnej opinii o sytuacji kosztowej, 

analiza ogólna, w której badane są syntetyczne kategorie kosztowe ujmowane w obowiązkowej 

sprawozdawczości finansowej, 

analiza szczegółowa, gdzie prowadzone są specjalistyczne studia kosztowe oparte o dane za-

czerpnięte z systemu rachunku kosztów. 

                                              
85

 Według Sawickiego [2000] zadania analizy kosztów są następujące: 

1) ocena działalności firmy na podstawie wskaźników kosztów przez porównanie podstawowych wskaźników  danego okre-

su ze wskaźnikami za okresy ubiegłe i ze wskaźnikami innych analogicznych jednostek w kraju i zagranicą, 

2) ustalenie odchyleń od kosztów stanowiących podstawę porównań (kosztów planowanych, normatywnych, standardowych), 

3) ustalenie głównych czynników wpływających na poziom kosztów i określenie stopnia oddziaływania tych czynników, 

4) określenie czynników zależnych i niezależnych od firmy wraz z obliczeniem skutków ich oddziaływania, 

5) wykrywanie niedociągnięć w działalności firmy i rezerw wewnętrznych w celu obniżenia kosztów, 

6) ułatwienie sprawowania funkcji zarządzania w różnych komórkach organizacyjnych i w całej firmie, 

7) dostarczenie danych do planowania kosztów w krótkich i długich okresach. 
86

 Alternatywne metodyki analizy kosztów są proponowane m.in. przez Nowaka [1994] czy Sawickiego [2000]. 
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Grupowanie kosztów

Rodzajowe

(jakie?)

Funkcjonalno

kalkulacyjne 

(gdzie?)

Kalkulacyjne 

(na co?)

Rys. 2.6

 

W przypadku analiz specjalistycznych obiektem badań mogą być: 

produkty i asortymenty wyrobów wytwarzane przez przedsiębiorstwo,  

operacje gospodarcze składające się na proces wytwarzania produktów, 

obszary funkcjonowania,  

komórki organizacyjne. 

Analogicznie jak w przypadku przychodów ze sprzedaży istotne informacje prognostyczne o 

kształtowaniu się dynamiki kosztów można wyprowadzić poprzez identyfikację funkcji regresji czyli 

zależności pomiędzy kosztami, także w ujęciu kosztów jednostkowych, a ilością sprzedanych produk-

tów. 

Przedmiotem badań wstępnych jest kluczowa kategoria kosztowa, jaką jest koszt własny przy-

chodów ze sprzedaży produktów, zwana skrótowo kosztem własnym, opisująca w sposób syntetyczny 

sytuację kosztową w segmencie podstawowej działalności operacyjnej
87

. W ramach wstępnych badań 

kosztów własnych podejmuje się próbę znalezienia odpowiedzi na następujące pytania:  

czy przedsiębiorstwo jest rentowne ze względu na relację pomiędzy kosztem własnym a przy-

chodami ze sprzedaży, 

jaką dynamikę wykazują koszty własne ponoszone przez przedsiębiorstwo, 

czy przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować, a zatem realnie planować swoje koszty. 

                                              
87

Klasyfikacja kosztów (costs) oraz kosztów (expenses), zgodnie z ogólną konwencją przyjętą w MSR, może być prze-

prowadzona według kryterium bądź rodzajowego bądź funkcyjnego. Do 31 grudnia 2008 r. odpowiednikiem kosztu wła-

snego przychodów ze sprzedaży był „costs of goods sold”, od 1 stycznia 2009 r. proponowany jest „cost of sales”.  
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Dla wstępnej analizy kosztów kluczowym miernikiem jest wskaźnik poziomu kosztów z całokształ-

tu działalności w postaci
88

:  

wskaźnik poziomu kosztów = 
koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności

 przychody z całokształtu działalności
. 

Badanie relacji pomiędzy przychodami a kosztami jest de facto analizą wyniku finansowego i zostało 

szczegółowo omówione w pkt. 2.1. Dalsze pogłębienie tej analizy zostanie dokonane w pkt. 2.3.4. przy 

okazji omawiania progu rentowności oraz dźwigni operacyjnej.  

W dobrze rozwijającym się przedsiębiorstwie dynamika kosztów własnych powinna być niższa 

od dynamiki przychodów. Jeżeli taka relacja jest zachowana, to także dynamika zysków powinna być 

wyższa od dynamiki kosztów. Aby to sprawdzić, analiza kosztów powinna obejmować ocenę wzorco-

wych układów nierówności, p. pkt. 2.2.3, a także porównania łańcuchowe dla szeregów czasowych 

przychodów ze sprzedaży i odpowiadających im kosztów. Celem porównań łańcuchowych jest oblicze-

nie tzw. wskaźnika wyprzedzenia wzrostu kosztów własnych przez wzrost przychodów ze sprzedaży. 

Jeśli będziemy badać relację kosztów własnych do przychodów netto ze sprzedaży produktów, to  

wskaźnik wyprzedzenia wzrostu kosztów własnych = 

indeks dynamiki przychodów netto ze sprzedaży produktów

indeks dynamiki kosztów własnych
 . 

Jeżeli wskaźnik ten jest istotnie wyższy od 1, to oznacza, że w przedsiębiorstwie zachowane są 

prawidłowe relacje ekonomiczne, gdyż sprzedaż wzrasta szybciej niż koszty własne.  

 Na kolejnym etapie oceny kosztów (analiza ogólna) badaniu zostaną poddane te pozycje 

kosztowe, które są wykazywane w sprawozdaniu finansowym, przede wszystkim w rachunku zy-

sków i strat. Jak już wielokrotnie podkreślano, rachunek zysków i strat może być przygotowany w 

dwóch wariantach porównawczym i kalkulacyjnym. Oba te warianty różnią się od siebie sposobem 

ujęcia dwóch podstawowych grup kosztów, tj. kosztów produktów oraz kosztów okresu dla subseg-

mentu podstawowej działalności operacyjnej. Przypomnijmy, że koszty produktu są związane w jedno-

znaczny sposób z wytwarzaniem wyrobów i tym samym koszty te mogą być wykorzystane do wyceny 

produkcji sprzedanej oraz zapasów tak w formie wyrobów gotowych, jak i produkcji w toku. Koszty 

okresu są związane z danym rokiem obrachunkowym i w całości są przenoszone do kalkulacji wyniku 

finansowego za dany rok. 

W rachunku zysków i strat sporządzonym w układzie porównawczym wszystkie koszty ponie-

sione w trakcie podstawowej działalności operacyjnej są wykazywane jako koszty okresu. Aby koszty 

te doprowadzić do porównywalności z przychodami ze sprzedaży danego okresu, niezbędna jest ich 

korekta o zmianę stanu zapasu produktów wytworzonych, a nie sprzedanych w danym okresie. 

                                              
88

 GUS wyznacza i publikuje [www.stat.gov.pl] wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności. W roku 2008 
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Koszty działalności operacyjnej pomniejszone o zmianę stanu produktów i koszt wytworzenia pro-

duktów na własne potrzeby jednostki stanowią koszt własny przychodów ze sprzedaży produktów. 

W porównawczym rachunku zysków i strat koszty są wykazywane w układzie rodzajowym. 

Ten sposób grupowania kosztów pokazuje, jakie koszty zostały poniesione w analizowanym okre-

sie. Układ rodzajowy obejmuje tzw. koszty proste o strukturze jednorodnej odzwierciedlające w spo-

sób bezpośredni wartość zużytych czynników produkcji. Z tych powodów w układzie rodzajowym 

nie są uwzględnione koszty półfabrykatów czy usług wytwarzanych we własnym zakresie. Koszty 

te bowiem mają charakter złożony, czyli można w ich strukturze wyróżnić koszty proste, jak: amor-

tyzację, materiały czy płace. Podział rodzajowy obejmuje tylko koszty podstawowej działalności 

operacyjnej, a zatem z wyłączeniem kosztów pozostałej działalności operacyjnej, działalności fi-

nansowej i inwestycyjnej.  

Do podstawowych kategorii kosztów rodzajowych należą
89

, p. rys. 2.7: zużycie materiałów i 

energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, amortyzacja, koszty pozostałe. Koszty w 

układzie rodzajowym można podzielić na dwie kategorie syntetyczne: koszty materialne i niemate-

rialne. Przy czym do kosztów materialnych zaliczamy zużycie materiałów, energii, maszyn i urzą-

dzeń, usługi obce oraz inne koszty materialne. Natomiast koszty niematerialne obejmują wynagro-

dzenia i ubezpieczenia społeczne oraz inne koszty niematerialne. Syntetyczna kategoria kosztów 

materialnych jest wykorzystywana między innymi przy wyliczaniu produkcji dodanej. 

Zaletą układu rodzajowego kosztów jest jego uniwersalny, jednolity sposób ewidencji we 

wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od typu i formy własności. Istotne jest, iż w zasadzie 

wartości kosztów rodzajowych nie zależą od przyjętego w przedsiębiorstwie systemu rachunku kosz-

tów. Tym samym zestawienia kosztów w układzie rodzajowym są użyteczne do prowadzenia we-

wnątrzbranżowych analiz porównawczych. Sporządzając tego typu analizy należy jednak mieć na 

uwadze, że w kosztach rodzajowych mogą być ukryte wydatki nie stanowiące kosztów produkcji dane-

go okresu, czyli np: rozliczenia międzyokresowe kosztów. 

Głównym zadaniem analizy kosztów w układzie rodzajowym jest określenie struktury tych kosz-

tów, a na tej podstawie ustalenie wzajemnych proporcji pomiędzy poszczególnymi rodzajami z 

uwzględnieniem ich dynamiki. Wskazane jest porównanie struktury i wskaźników kosztów rodzajo-

wych do sytuacji kosztowej w innych przedsiębiorstwach tej samej branży. Szczególnie istotne jest po-

                                                                                                                                                      
dla przedsiębiorstw przetwórstwa produkcyjnego wskaźnik ten wynosił 96.5%. 
89

 Jeżeli uznamy, sporządzone według MSR, sprawozdanie z dochodu całkowitego w ujęciu funkcyjnym jako odpowiednik 

rachunku zysków i strat w układzie porównawczym, to MSR proponuje, tylko jako przykład, wyróżnienie następujących 

rodzajów kosztów (costs) i kosztów (expenses): 

- zużyte materiały i surowce (raw materials and consumables used), 

 - obciążenie z tytułu świadczeń pracowniczych (employee benefits expense), 

 - obciążenia z tytułu utraty wartości i amortyzacji (depreciation and amortisation expenses). 
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równywanie dynamiki danej pozycji kosztowej z dynamiką produkcji i sprzedaży. Na tej podstawie 

wykrywane są te kategorie kosztów, których wzrost jest szybszy niż wynikałoby to ze zmian w rozmia-

rach produkcji. Następnie należy poszukać przyczyn dynamicznych zmian poziomu i struktury kosztów. 

Tego typu analizy są pierwszym krokiem w kierunku identyfikacji powodów, czy też źródeł nadmier-

nych kosztów w przedsiębiorstwie oraz sformułowania programu ich obniżki. 

 

 

Grupowanie kosztów w 

układzie rodzajowym

Koszty materialne Koszty niematerialne

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce materialne

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne 

i inne świadczenia

Podatki i opłaty

Usługi obce niematerialne

Inne koszty niematerialne

Inne koszty materialne

Rys. 2.7 

  

Szczegółowa analiza kosztów rodzajowych powinna dotyczyć tych pozycji kosztowych, które 

ważą na ogólnej wartości kosztów rodzajowych oraz wykazują szczególnie silną dynamikę. Zwykle 

analiza rodzajowa kosztów skupia się na materiałochłonności i pracochłonności działalności gospodar-

czej, gdyż koszty materiałowe i osobowe stanowią gros wydatków firmy. Rezultaty grupowania kosz-

tów w ujęciu rodzajowym pokazują także zmiany zachodzące pomiędzy poszczególnymi kategoriami 

kosztów rodzajowych, zwłaszcza przesunięcia w proporcjach pomiędzy pracą żywą a pracą uprzedmio-

towioną jako efekt postępu technicznego. W firmie zwiększającej stopień umaszynowienia swojej dzia-

łalności produkcyjnej powinno się obserwować spadek udziału kosztów osobowych przy jednoczesnym 
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wzroście udziału kosztów materiałowych, energii, usług remontowych a w dalszej perspektywie amor-

tyzacji.  

Rachunek kosztów w układzie rodzajowym może być wykorzystywany do bilansowania zużycia 

zasobów produkcyjnych w aspekcie przyjętego planu produkcji. W procesie planowania kosztów, ro-

dzajowych wskazana jest ocena odchylenia (tak względnego, jak i bezwzględnego) kosztów rzeczywi-

ście poniesionych w stosunku do wielkości planowanych. Zgodność kosztów poniesionych z planowa-

nymi świadczy o sprawności zarządzania przedsiębiorstwem, zwłaszcza w aspekcie skuteczności proce-

su planowania. Na tej podstawie można także wyprowadzić wniosek, iż przedsiębiorstwo działa w sta-

bilnym, a przez to przewidywalnym środowisku ekonomicznym.  

W rachunku zysków i strat sporządzonym w układzie kalkulacyjnym odrębnie wykazywane są 

(dla subsegmentu podstawowej działalności operacyjne) koszty produktów (koszt wytworzenia sprze-

danych produktów) oraz koszty okresu (koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaży)
90

, p. rys. 2.8. Przy 

czym suma kosztów produktów oraz kosztów okresu stanowi koszt własny przychodów ze sprzedaży 

produktów. Jeśli w przedsiębiorstwie nie zaszły zmiany w sposobie prowadzenia rachunku kosztów, to 

poszczególne kategorie kosztowe z kalkulacyjnego rachunku zysków i strat mogą być poddawane ba-

daniom porównawczym w sposób analogiczny, jak w przypadku kosztów rodzajowych. Tym samym 

dla kosztów kalkulacyjnych prowadzone są analizy dynamiczne, strukturalne, porównywanie do warto-

ści planowanych. Jeżeli chcemy wykorzystać kalkulacyjny układ kosztów do analiz wewnątrzbranżo-

wych, to należy pamiętać, że w zależności od przyjętego modelu rachunku kosztów (rachunek kosztów 

pełnych lub rachunek kosztów zmiennych) przedsiębiorstwa mogą różnie rozliczać koszty poniesione 

na koszty produktów oraz koszty okresu. 

Po wyrobieniu sobie ogólnej opinii o sytuacji kosztowej w firmie, należy przystąpić do szczegó-

łowych studiów nad kosztami. W analizach tych podstawowym źródłem informacji są dane zaczerpnię-

te z systemu rachunku kosztów. Celem tych analiz jest zidentyfikowanie, jakie czynniki wpływają na 

ogólny poziom kosztów w przedsiębiorstwie. W ramach rachunku kosztów wyróżniane są tzw. obiekty 

kalkulacyjne (procesy gospodarcze, asortymenty wyrobów, komórki organizacyjne), którym podpo-

rządkowywane są określone koszty. W ten sposób można uzyskać odpowiedzi na pytania: 

- jakie są miejsca powstawania najważniejszych kosztów, 

- jakie są koszty wytworzenia produkowanych wyrobów, 

- jakie procesy gospodarcze przyczyniły się do powstawania kosztów, 

                                              
90

 Jeżeli uznamy, sporządzone według MSR, sprawozdanie z uzysku w ujęciu rodzajowym jako odpowiednik rachunku zy-

sków i strat w układzie kalkulacyjnym, to MSR proponuje, tylko jako przykład, wyróżnienie następujących kosztów (costs) / 

kosztów (expenses) okresu: 

koszty dystrybucji (distribution costs), 

koszty administracji (administrative costs). 
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- jakie są koszty funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych firmy. 

 

Koszt 

wytworzenia 

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego 

zarządu

Koszt wytworzenia 

wyrobów 

niesprzedanych

 Koszt wytworzenia 

sprzedanych 

produktów

Rachunek 

zysków i strat 

w układzie 

kalkulacyjnym

Bilans

Rys. 2.8.  Grupowanie kosztów w układzie kalkulacyjnym 

Koszty 

bezpośrednie

Koszty pośrednie 

Materiały 

bezpośrednie

Płace 

bezpośrednie

Inne koszty 

bezpośrednie

 

wydziałowe

 

zakupu

Koszt własny 

przychodów ze 

sprzedaży 

produktów

Inne koszty bezpośrednie:

Naprawy gwarancyjne

Straty na brakach

Transport 

Koszty specjalne

Usługi produkcji pomocniczej

sprzedaży ogólnego zarządu

 

Jeżeli obiektem kalkulacji jest produkt (przy produkcji seryjnej - dany asortyment), to rachunek 

kosztów pozwala podzielić koszty związane z wytworzeniem tego produktu na dwie klasy: koszty bez-

pośrednie i koszty pośrednie. Koszty bezpośrednie można precyzyjnie wyliczyć wprost z dokumentacji 

technologicznej dla danego produktu. Koszty pośrednie odnoszą się w sposób niejawny do różnych 

zasobów i jednostek organizacyjnych firmy, których zaangażowania jest jednak niezbędne, aby wytwo-

rzyć dany wyrób. 

                                                                                                                                                      
. 
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 Sposób rozliczenia kosztów bezpośrednich i pośrednich na koszty produktu i koszty okresu za-

leży do przyjętego w przedsiębiorstwie modelu rachunku kosztów. W modelu rachunku kosztów peł-

nych wszystkie koszty są przyporządkowane produktom, a koszty okresu nie występują. W modelu 

rachunku kosztów zmiennych tylko koszty zmienne, czyli te które w sposób proporcjonalny zmieniają 

się w zależności od wolumenu produkcji, są wiązane z produktem. Pozostałe koszty, niezależne od 

wielkości produkcji, czyli tzw. koszty stałe, są traktowane jako koszty okresu. 

Tak w przypadku modelu rachunku kosztów pełnych, jak i zmiennych, koszty produktów stano-

wią techniczny koszt wytworzenia. Koszt ten jest przenoszony do rachunku zysków i strat tylko w czę-

ści odpowiadającej kosztowi wytworzenia sprzedanych produktów. Pozostała część kosztu wytworzenia 

odpowiadającego kosztowi wytworzenia wyrobów niesprzedanych jest aktywowana w bilansie powięk-

szając wartość zapasów produktów gotowych i produkcji w toku. Natomiast koszty okresu są w całości 

przenoszone na wynik finansowy, p. rys. 2.8. 

Z powyższego wynika, że w zależności od przyjętego modelu rachunku kosztów przy tej samej 

produkcji i sprzedaży koszt wytworzenia, a tym samym wartość aktywowanych zapasów, będzie się 

różnił. Dla modelu rachunku kosztów zmiennych koszt ten będzie wyższy, a w konsekwencji zysk ope-

racyjny będzie niższy. Z tym, że w dłuższym okresie czasu przy stabilnym poziomie zapasów różnica 

pomiędzy sumą zysków operacyjnych dla modelu rachunku kosztów pełnych, a sumą zysków opera-

cyjnych dla modelu rachunku kosztów zmiennych będzie wartością stałą, odpowiadającą mniej więcej 

różnicy w wycenie zapasów.  

Znajomość wielkości, a zwłaszcza relacji pomiędzy kosztami zmiennymi i stałymi ma duże zna-

czenie analityczne. Koszty stałe są w pewnym sensie kosztami gotowości wytwórczej oraz organiza-

cyjnej, można zatem uznać, że są konsekwencją określonej struktury majątku produkcyjnego. Koszty 

zmienne są natomiast generowane jako skutek procesu produkcyjnego, a zatem wynikają z poziomu 

aktywności produkcyjnej oraz charakterystyki technologicznej wytwarzanych produktów. Przedsię-

biorstwa o wysokim udziale kosztów stałych mają zwykle problemy z utrzymaniem rentowności przy 

załamaniu się koniunktury gospodarczej i związanymi z tym wahaniami popytu na oferowane wyroby. 

Natomiast firmy, gdzie dominują koszty zmienne, są bardziej elastyczne i mogą stosunkowo szybko 

dostosowywać swoje koszty do skali produkcji i sprzedaży. Relacja pomiędzy kosztami stałymi, a kosz-

tami zmiennymi może być zatem miarą ryzyka operacyjnego. Szczegółowe badanie tej relacji zostanie 

przeprowadzone w ramach analizy dźwigni operacyjnej, p. pkt 2.3.4. 

W analizie szczegółowej kosztów kluczowe znaczenie ma kalkulacja kosztu jednostkowego 

produktów, dokonywana na podstawie danych z systemu ewidencyjnego rachunku kosztów. Kal-

kulacja kosztów jednostkowych jest użytecznym sposobem ustalania ceny jednostkowej wyrobu, przy 

której sprzedaż wyrobu powinna przynieść zwrot poniesionych kosztów oraz określoną kwotę zysku 
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jednostkowego. Na podstawie zidentyfikowanej relacji kosztów do ceny sprzedaży zarząd może osą-

dzić, które produkty należy rozwijać ze względu na ich opłacalność, a z których winno zrezygnować, 

gdyż uzyskiwane przychody nie rekompensują poniesionych nakładów
91

.  

Podstawowe równanie kosztowe w kalkulacji jednostkowej jest następujące: 

jednostkowy koszt wyrobu = jednostkowe koszty bezpośrednie + jednostkowe koszty pośrednie. 

Warunkiem koniecznym, acz nie wystarczającym, aby sprzedaż wyrobu przynosiła zyski, jest 

spełnienie relacji: 

cena sprzedaży wyrobu > jednostkowy koszt wyrobu. 

Jeśli przyjmiemy, że koszt bezpośredni jest wartością zużycia n rodzajów czynników pracy, 

wówczas podstawowe równanie kosztowe dla kosztów bezpośrednich ma postać: 

koszty bezpośrednie = 


n

i

ii pz
1

* , 

gdzie: 

zi - zużycie i-tego czynnika pracy mierzone w jednostkach naturalnych, 

pi - cena jednostki i-tego czynnika pracy.  

W tym ujęciu ustalanie kosztów bezpośrednich polega na pobraniu z systemu ewidencji gospodarczej 

danych o wielkości zużycia oraz znajomości cen na zużywane czynniki. Na podstawie równania kosz-

towego można ustalić, które kategorie kosztów bezpośrednich mają największą wartość, a zatem po-

winny zostać przeanalizowane w sposób szczególnie staranny. 

Kalkulacja jednostkowego kosztu wyrobu jest prowadzona najczęściej metodą podziałową lub 

doliczeniową. Kalkulacja podziałowa, p. tab. 2.1, stosowana jest w tych przedsiębiorstwach, które wy-

twarzają produkty jednorodne na skalę masową. Jeżeli jest to tzw. kalkulacja podziałowa prosta, to 

koszt jednostkowy uzyskujemy poprzez podzielenie kosztów produkcji przez wielkość produkcji. Jeżeli 

koszty stałe, niezależne od skali produkcji, związane z utrzymaniem aparatu wytwórczego wynoszą F, 

to przy wielkości produkcji w ujęciu ilościowym – Q, jednostkowy koszt wyrobu - c wynosi: 

c = v + 
F

Q
, 

gdzie: 

c – całkowity koszt jednostkowy 

                                              
91

 Zagadnienie ustalania cen na wyroby, zwłaszcza z uwzględnieniem relacji „cena – popyt” nie przynależy do analizy 

finansowej, ale jest domeną nauki o marketingu, zwłaszcza analizy rynku. 
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v – jednostkowy koszt bezpośredni. 

 

Pozycja kalkulacyjna  

kosztów  

Koszty 

całkowite 

Wielkość  

produkcji 

Koszt 

 jednostkowy 

1. Koszty bezpośrednie 6000 400 15 

 materiały bezpośrednie 4000 400 10 

 płace bezpośrednie 2000 400 5 

2. Koszty wydziałowe 12000 400 30 

 energia 6000 400 15 

 amortyzacja 2400 400 6 

 koszty pozostałe 3600 400 9 

3. Razem koszty wy-

tworzenia 
18000 400 45 

    

Tab. 2.1. Przykład kalkulacji podziałowej kosztów 

 

Jednostkowy koszt bezpośredni nazywany jest także jednostkowym kosztem 

zmiennym, gdyż, zgodnie z modelem rachunku kosztów zmiennych, całkowity koszt 

bezpośredni, zwany wówczas całkowitym kosztem zmiennym – V, zmienia się pro-

porcjonalnie do zmian w wolumenie produkcji Q, czyli: 

V = Q * v, a zatem: 

C = F + V = F + Q*v      (2.4) 

gdzie: 

C – koszt całkowity. 

Wraz ze wzrostem produkcji całkowity koszt jednostkowy maleje zbliżając się 

asymptotycznie do wartości jednostkowego kosztu bezpośredniego, p. rys. 2.9. 
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                                                               Wielkość sprzedaży
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Rys. 2.9 Całkowity koszt w przeliczeniu na jednostkę

[Dudycz, Wrzosek, 2000]

 Q1  Q2

Marża jednostkowa

Cena jednostkowa

Całkowity koszt

jednostkowy

 

Znaczniej trudniej wyliczyć jednostkowe koszty wyrobu przy produkcji wieloasortymentowej. O 

ile jednostkowe koszty bezpośrednie można obliczyć na podstawie dokumentacji technologicznej, to do 

wyliczenia jednostkowych kosztów pośrednich należy stosować metody kalkulacji doliczeniowej. W 

metodzie tej do kosztów bezpośrednich zużytych na wytworzenie poszczególnych obiektów kalkulacji 

dolicza się odpowiednią część kosztów pośrednich. Narzędziem podziału kosztów pośrednich są tzw. 

klucze rozliczeniowe charakteryzujące relacje pomiędzy wielkością produkcji danego asortymentu pro-

duktu, a związaną z tym wartością danej kategorii kosztów pośrednich, p. tab. 2.2.  
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Tab. 2.2. Przykład kalkulacji kosztów jednostkowych w oparciu o prosty klucz podziałowy 

 

We wstępnej analizie kosztów jednostkowych wyznaczany jest jednostkowy wskaźnik poziomu 

kosztów liczony jako relacja jednostkowego kosztu wyrobu do ceny czyli: 

jednostkowy wskaźnik poziomu kosztów dla i-tego produktu = 

jednostkowy koszt wyrobu i-tego produktu

cena sprzedaży i-tego produktu
 . 

Wskaźnik ten służy do oceny kosztochłonności poszczególnych produktów ujętych w programie pro-

dukcyjnym, jak również stosowany jest w benchmarkingu czyli do porównywania wielkości kosztów 

wytwarzania tego samego produktu pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami. Następnie wskazana jest 

ocena, czy wielkość i udział poszczególnych typów kosztów, zwłaszcza bezpośrednich, jest uzasadnio-

ny przez czynniki obiektywne. Przy czym w firmie przemysłowej za czynniki mające wpływ na koszty 

jednostkowe uważa się [Sawicki, 2002]: 

- wielkości produkcji w ujęciu ilościowym i wartościowym, 

- rodzaj i asortyment produkcji, 

- ilościowe zużycie czasu pracy, materiałów, narzędzi, usług obcych i innych elementów, 

- ceny materiałów, narzędzi, środków trwałych, stawki wynagrodzeń, stawki taryfowe, 

stawki amortyzacji, 

- stopień mechanizacji i automatyzacji procesu produkcyjnego oraz wyposażenie firmy w 

środki techniczne, 

- warunki zaopatrzenia i zbytu, lokalizacja firmy. 

Ważnym elementem analizy jednostkowych kosztów wyrobu jest porównanie wartości faktycz-

nie ponoszonych kosztów z wielkościami planowanymi, zwłaszcza tymi, które przyjęto w trakcie kalku-

lacji ceny wyrobu. Jeśli odchylenia te są znaczne, wówczas należy określić przyczyny wystąpienia tych 

Kategoria kalkulacyjna 

 kosztów 

Koszty ogółem 

 (mln zł) 

Wielkość produkcji  

(tys. jed) 

Koszt jednostkowy  

(zł/jed) 

Koszty bezpośrednie, w tym: 2,88 180,00 16,00 

 materiały bezpośrednie 1,80 180,00 10,00 

 płace bezpośrednie 1,08 180,00 6,00 

Koszty wydziałowe, w tym: 4,50 180,00 25,00 

 koszty ruchu maszyn i urządzeń 2,70 180,00 15,00 

 koszty ogólnowydziałowe 1,80 180,00 10,00 

Techniczny koszt wytworzenia (razem): 7,38 180,00 41,00 
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różnic oraz wskazać komórki organizacyjne względnie procesy produkcyjne, które przyczyniły się do 

niezaplanowanego wzrostu kosztów.  

Oceniając koszty jednostkowe w układzie kalkulacyjnym należy zwrócić uwagę na ich dynami-

kę, zwłaszcza w odniesieniu do zmian wielkości produkcji i sprzedaży. Na tej podstawie można okre-

ślić, które zmiany są uzasadnione dynamiką produkcji i sprzedaży, zmianami technologicznymi czy 

wpływem inflacji, a z kolei które zmiany, a zwłaszcza wzrosty, są nieuzasadnione, a zatem mogą wyni-

kać z braku gospodarności. Pewne informacje o zasadności poziomu kosztów jednostkowych można 

uzyskać poprzez badanie funkcji regresji pomiędzy kosztami jednostkowymi, a wielkością sprzedaży w 

ujęciu ilościowym, p. pkt. 2.3.1.3. 

Należy podkreślić, że analiza jednostkowych kosztów wyrobów jest istotnym etapem analizy ren-

towności działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, zwłaszcza w przypadku produkcji wieloasortymen-

towej. W niektórych przedsiębiorstwach dopiero po przeprowadzeniu rzetelnej analizy jednostkowych 

kosztów produkowanych wyrobów okazało się, że wiele asortymentów jest od lat sprzedawanych ze 

stratą. Straty na sprzedaży tych wyrobów wynikały bądź ze źle skalkulowanej ceny bądź ze zbyt wyso-

kich kosztów jednostkowych. Koszty te mogłyby być obniżone, jeżeli przedsiębiorstwo wdroży pro-

gram redukcji kosztów jednostkowych dla wytwarzanych produktów. Warunkiem skuteczności tego 

programu jest jego oparcie o wyniki szczegółowej analizy jednostkowych kosztów produktu, Analiza ta 

wymaga podziału kosztów jednostkowych, tak bezpośrednich jak i pośrednich, na kategorie szczegóło-

we, a następnie dokonaniu oceny zasadności każdego z wyróżnionych składników kosztów jednostko-

wych. Przy czym w analizie szczegółowej kosztów bezpośrednich należy brać pod uwagę następujące 

pozycje kosztowe: 

materiały bezpośrednie czyli surowce jednoznacznie zużyte do wytworzenia produktu ze wzglę-

du na specyfikę procesu technologicznego,  

płace bezpośrednie wraz z narzutami czyli koszty osobowe bezpośrednio związane z wytworze-

niem jednostki produktu. 

W pewnych przypadkach jako odrębne pozycje kosztów bezpośrednich traktuje się zużycie narzę-

dzi i przyrządów specjalistycznych wykorzystywanych przy wytwarzaniu danego produktu, obrób-

kę obcą specjalną, paliwa i energię technologiczną oraz te koszty przygotowania produkcji nowego 

wyrobu, które można wyodrębnić z ogólnych kosztów przygotowania produkcji.   

W ogólnej sumie kosztów bezpośrednich zwykle dominujący udział mają koszty materiałowe 

oraz osobowe. Analiza kosztów materiałowych powinna dotyczyć tak wielkości zużycia materiałów na 

jednostkę produktu, jak i cen jednostkowych ich zakupów. Ze względu na wielość materiałów stosowa-

nych w procesie produkcji badania kosztowe powinny mieć charakter selektywny i dotyczyć tylko tych 

materiałów, których zużycie decyduje o poziomie kosztów wytwarzania. Na podstawie wyników tej 
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analizy można wskazać te fazy produkcji, gdzie należy się uważnie przyjrzeć gospodarce materiałowej 

celem wyeliminowania podejrzeń o marnotrawstwie. Analiza jednostkowych kosztów materiałowych 

może także dostarczyć wskazówek, co do ewentualnych zmian dostawców materiałów, a nawet mody-

fikacji konstrukcyjnych i technologicznych.  

Koszty osobowe są uzależnione od nakładów pracy oraz stawek płacowych w przedsiębiorstwie. 

Analiza kosztów osobowych daje podstawę do rewizji wielkości zatrudnienia, jego struktury, eliminacji 

produkcji w sposób nieracjonalny pracochłonnej. Wskazane jest także przyjrzeć się wykorzystaniu go-

dzin nadliczbowych oraz zatrudnieniu w dni ustawowo wolne od pracy. Wnioski z tego typu analizy 

mogą stać się podstawą do podjęcia decyzji o automatyzacji niektórych procesów produkcyjnych 

względnie ich zlecenia firmom zewnętrznym (tzw. outsourcing). 

Poza obniżką kosztów bezpośrednich poprawę jednostkowej rentowności produktu można uzy-

skać obniżając narzut kosztów pośrednich. Narzut ten można zmniejszyć bądź poprzez wdrożenie, na 

poziomie zarządu firmy, programu racjonalizacji kosztów pośrednich. Warunkiem skuteczności pro-

gramu racjonalizacji jest jego oparcie o wyniki analizy wstępnej i szczegółowej kosztów pośrednich. W 

ramach wstępnej analizy kosztów pośrednich trzeba zwrócić uwagę na relacje pomiędzy dynamiką pro-

dukcji, a dynamiką kosztów pośrednich. Koszty pośrednie są z reguły mniej wrażliwe na zmiany pro-

dukcji, a ich wzrost uzasadniają jedynie znaczące przedsięwzięcia organizacyjne, jak na przykład: uru-

chomienie nowego zakładu czy kompleksowa komputeryzacja firmy. Relacja pomiędzy tempem wzro-

stu wartości produkcji, a tempem wzrostu kosztów pośrednich mniejsza od 1 jest sygnałem pewnych 

nieprawidłowości. Taka dynamika oznacza, że udział kosztów pośrednich, gdzie gros tych kosztów 

stanowią wydatki na administrację, rośnie w przeliczeniu na jednostkę produktu. 

Analizy szczegółowe dotyczą poszczególnych kategorii kosztów pośrednich, do których zalicza-

my: 

koszty zakupu, 

koszty wydziałowe,  

koszty zarządu, 

koszty sprzedaży. 

Koszty zakupu obejmują koszty nie ujęte w cenie zakupu, a ponoszone przez przedsiębiorstwo 

od momentu przyjęcia materiałów do magazynu. Składnikami tych kosztów są między innymi wydatki 

na płace wraz z narzutami za przeładunek i wyładunek materiałów, usługi transportowe i spedycyj-

ne świadczone przez obce jednostki i własne wydziały produkcji pomocniczej, ubezpieczenie mate-

riałów w czasie transportu.  

Koszty wydziałowe powstają wskutek użytkowania środków trwałych przypisanych do kon-

kretnego wydziału, jak również obejmuje koszty związane z zarządzaniem, organizacją i obsługą 
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produkcji na wydziale. Niekiedy koszty wydziałowe są rozbijane na dwie grupy: koszty ruchu maszyn i 

urządzeń oraz koszty ogólno wydziałowe. Oceniając zmiany w strukturze kosztów pośrednich należy 

brać pod uwagę, że relacje pomiędzy kosztami wydziałowymi a pozostałymi kategoriami kosztów po-

średnich powinny ulegać zmianie na korzyść kosztów wydziałowych. Natomiast w wewnętrznej struk-

turze kosztów wydziałowych powinny dominować tzw. koszty ruchu czyli koszty związane z eksploat-

acją maszyn i urządzeń. 

Koszty zarządu zawierają te koszty, które wynikają z funkcjonowania przedsiębiorstwa jako ca-

łości i obejmują: 

koszty generowane przez zarząd firmy (wynagrodzenia pracowników zarządu, delegacje służbo-

we zarządu, koszty biura zarządu), 

koszty ogólnozakładowe, które nie można rozliczyć na poszczególne wydziały (zakładowa straż 

pożarna, ochrona zakładu, transport ogólnozakładowy).  

Wskaźnik „koszty zarządu/wartość sprzedaży” umożliwia ocenę wpływu kosztów administracyj-

nych na rentowność firmy, a zatem pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy problemy z zyskownością 

przedsiębiorstwa nie wynikają czasem z wygórowanych płac zarządu lub przerostu zatrudnienia w ad-

ministracji firmy. Uważa się, że wskaźnik ten powinien mieć charakter degresywny, czyli spadać w 

miarę wzrostu potencjału produkcyjnego firmy.  

Koszty sprzedaży pokrywają wydatki poniesione przy organizacji i realizacji sprzedaży wyro-

bów przedsiębiorstwa (utrzymanie sieci handlowej, czynności transportowe, udział w targach, koszty 

opakowań bezzwrotnych). Na koszty sprzedaży składają się także nakłady związane z czynnościami, 

które wynikają z szeroko pojętej działalności marketingowej. Czynności te pociągają za sobą wydatki 

na badanie rynku, reklamę, promocję, czy public relations. Ocena zasadności poziomu kosztów sprze-

daży jest skomplikowanym problemem analitycznym. Wydatki na marketing można uznać za inwesty-

cją w przyszłość, która zwróci się, poprzez zdynamizowanie sprzedaży, dopiero za parę lat. Nierzadko 

jednak koszty sprzedaży są wykorzystywane do wyprowadzania zysków z przedsiębiorstwa, gdyż bar-

dzo trudno zweryfikować racjonalność tych wydatków. 

Alternatywnym – w stosunku do programu racjonalizacji – sposobem obniżki udziału kosztów 

pośrednich w jednostkowych kosztach wytwarzania produktu jest zwiększenie wolumenu produkcji. W 

przypadku wzrostu produkcji jednostkowe koszty bezpośrednie pozostają stałe, natomiast jednostkowe 

koszty pośrednie zmniejszają się w miarę wzrostu skali produkcji, co przekłada się na wzrost zyskow-

ności pojedynczego wyrobu. Badanie zmian zyskowności produkcji w miarę wzrostu jej skali nosi na-

zwę analizy progu rentowności i zostanie szczegółowo omówione w pkt. 2.3.4. 

Wyniki badania kosztów jednostkowych są wykorzystywane w analizie prospektywnej kosz-

tów. Analizy takie prowadzimy zwłaszcza wówczas, gdy oczekuje się istotnego wzrostu produkcji ze 



Edward Radosiński   Wprowadzenie do analizy finansowej 

2016-03-10   

 
150  

względu na spodziewane oddanie do eksploatacji inwestycji obiektowej. Analizy kosztów są wówczas 

niezbędne celem ustalenia takiej ceny sprzedaży, która z jednej strony zapewni pożądaną rentowność 

jednostkową, a z drugiej umożliwi sprzedaż na poziomie odpowiadającej nowym zdolnościom produk-

cyjnym. Znajomość planowanej wielkości produkcji, ceny jednostkowej oraz kosztów jednostkowych 

pozwala wyliczyć spodziewaną rentowność oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej. 

Nawet zgrubne oszacowanie tych kluczowych kategorii ekonomicznych otwiera drogę do prospektyw-

nej analizy wypłacalności, oceny zmian wartości przedsiębiorstwa oraz szacowania stopy zwrotu dla 

właścicieli. 

Jeżeli chcemy ustalić miejsce powstawania kosztów, a zwłaszcza kto za nie odpowiada, to za-

lecane jest grupowanie kosztów w układzie funkcjonalno – kalkulacyjnym. W układzie tym po-

szczególne koszty są przyporządkowane fazom ruchu okrężnego środków przedsiębiorstwa, co z kolei 

umożliwia związanie tych kosztów z określonymi komórkami struktury organizacyjnej. Przy tej klasy-

fikacji wyróżniamy: 

koszty fazy zaopatrzenia,  

koszty fazy produkcji, 

- koszty fazy sprzedaży, 

- koszty ogólnego zarządu. 

W tym układzie wskaźnik poziomu kosztów przybiera postać: 

wskaźnik poziomu kosztów = 
koszt fazy zaopatrzenia

przychody ogółem
  + 

koszty fazy produkcji

przychody ogółem
  + 

koszty fazy sprzedaży

przychody ogółem
  + 

koszty ogólnego zarządu

przychody ogółem
  . 

Przy czym koszty fazy zaopatrzenia dotyczą kosztów ponoszonych w związku z dostarcze-

niem surowców i półfabrykatów do przedsiębiorstwa; są to najczęściej obciążenia z tytułu transpor-

tu, ubezpieczenia, kosztów osobowych zaopatrzenia. Koszty fazy produkcji wynikają z podstawo-

wej działalności firmy. Składają się na nie koszty bezpośrednio związane z wytwarzaniem danego pro-

duktu czy usługi oraz koszty pośrednie, ale de facto bezpośrednio adresowane do wydziałów produk-

cyjnych (wynagrodzenia, energia, remonty).  

Ważnym działem analizy kosztów jest analiza operatywna czyli krótkookresowe (dla okresów 

kwartalnych, miesięcznych, dekadowych) badanie kosztów prowadzone na poziomie wydziałów i sta-

nowisk bezpośrednio produkcyjnych. Kluczowym warunkiem użyteczności operatywnej analizy kosz-

tów jest posiadanie bazy kosztów normatywnych lub standartowych rozpisanych do poziomu pojedyn-

czego stanowiska pracy lub procesu technologicznego. Do zadań analizy operatywnej kosztów należy: 
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ocena wykonania planów kosztów przypisanych do odpowiednich komórek organizacyjnych fir-

my, 

badanie wskaźników zużycia, norm pracochłonności od których zależy poziom bezpośrednich i 

pośrednich kosztów produkcji. 

Według Sawickiego [2002] w firmie przemysłowej przedmiotem operatywnej analizy kosztów 

może być: 

- ilość, jakość i wartość wytworzonej produkcji, 

- czas i wydajność pracy oraz wynagrodzeń bezpośrednio produkcyjnych, 

- czas pracy i wynagrodzeń pracowników zatrudnionych pośrednio w produkcji, 

- ilość i wartość zużycia materiałów bezpośrednich, z uwzględnieniem odpadów i strat, 

- ilość i wartość zużycia ważniejszych materiałów pośrednich, 

- ilość i wartość zużycia energii technologicznej i napędowej, 

- rozchody i zużycie narzędzi oraz opakowań, 

- ilość i wartość strat na brakach, 

- stopień wykorzystania mocy produkcyjnych maszyn i urządzeń, ze szczególnym 

uwzględnieniem strat na brakach z tytułu przestojów, 

- odchylenie od kosztów standartowych, normatywnych, postulowanych, jeśli firma prowa-

dzi odpowiedni rachunek kosztów. 

 

2.3.2. Wynik finansowy z działalności finansowej 

Przypomnijmy, że wynik z działalności finansowej (według Ustawy „na operacjach finanso-

wych”) stanowi różnicę pomiędzy przychodami finansowymi a kosztami finansowymi
92

. Analiza wyni-

ku z działalności finansowej w ujęciu bezwzględnym została przeprowadzona w ramach analizy seg-

mentowej rentowności, p. pkt 2.1. Z formuły naliczania wyniku z działalności finansowej można wy-

wnioskować, że analiza przyczynowa tej kategorii ekonomicznej powinna obejmować jako odrębne 

etapy analizy: 

badanie przychodów finansowych, 

ocena kosztów finansowych. 

                                              
92

 Jeżeli przedsiębiorstwo sporządza swoją sprawozdawczość zgodnie z MSR, to przychody i koszty finansowe są rozlicza-

ne poprzez następujące pozycje w sprawozdaniu z dochodu całkowitego: 

dochód / strata z inwestycji (income/loss from investments) są to dochody lub straty poniesione w wyniku sprzedaży inwesty-

cji, 

dochód / straty finansowe (financial income/loss) są to dywidendy z tytułu udziałów w innych firmach, odsetki od zainwe-

stowanych kapitałów itp. 
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Na etapie wstępnym analizy przyczynowej wyniku z działalności finansowej wskazane jest wyli-

czenie indeksu udziału przychodów finansowych w przychodach ogółem oraz indeksu udziału kosztów 

finansowych w kosztach ogółem: 

indeks udziału przychodów finansowych w przychodach ogółem 

= 
przychody finansowe 

 przychody ogółem
 , 

indeks udziału kosztów finansowych w koszcie ogółem: 

= 
koszty finansowe

 koszty ogółem
 . 

Także należy przeprowadzić studia istotności celem wyeliminowania tych składowych wyniku na dzia-

łalności finansowej, które mają charakter marginalny. Wyodrębnione istotne składniki operacji finan-

sowych powinny zostać poddane standartowym badaniom indeksów dynamiki i struktury. 

 Właściwe badania przyczynowe przychodów finansowych obejmują poszczególne składowe 

tych przychodów, tj: 

uzyskane dywidendy i udziały w zyskach, 

otrzymane odsetki, 

odpisy aktualizujące z tytułu ustania przyczyn powodujących trwałą utratę wartości długotermi-

nowych aktywów finansowych lub wzrostu wartości krótkoterminowych aktywów finansowych. 

 W odniesieniu do kosztów finansowych analiza przyczynowa powinna dotyczyć: 

zarachowanych odsetek, 

straty ze zbycia inwestycji, 

odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych. 

Szczegółowa analiza przyczynowa sprowadzona do studiowania dokumentów źródłowych winna 

być przeprowadzona wówczas, gdy przykładowo pojawią się pytania: 

dlaczego firma poniosła znaczne straty na zbytych inwestycjach, 

co było powodem trwałej utraty wartości aktywów finansowych. 

Jeżeli firma permanentnie tworzy i odwraca odpisy aktualizujące, to warto sprawdzić czy intencją tych 

operacji nie jest tzw. wygładzanie zysków, szerzej na ten temat, p. pkt 2.4. 

 Jeżeli jednak przedmiotem analizy wyniku z działalności finansowej jest przedsiębiorstwo pro-

dukcyjne, wówczas kluczowe znaczenia ma badanie wielkości i dynamiki kosztów finansowych z tytu-

łu płaconych odsetek od kredytów. Analiza retrospektywna tej kategorii kosztów finansowych została 

przeprowadzona w ramach badania wypłacalności, p. pkt. 1.2.1. W pkt. 2.1. zostanie opisana ocena 

wpływu obciążeń odsetkowych na dynamikę relacji pomiędzy zmianami zysku z działalności operacyj-

nej, a zysku po uwzględnieniu wyniku na operacjach finansowych. Zasady oceny możliwych przycho-
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dów i zysków z inwestycji finansowych zostaną przedstawione w pkt 4.2. Istotne problemy analityczne 

związane z kosztami finansowymi w formie odsetek zostaną omówione w trakcie analizy kosztów kapi-

tału, którego przeznaczeniem jest sfinansowanie inwestycji przedsiębiorstwa, p. pkt 4.3.  

 

2.3.4. Relacje pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami  

Analiza relacji pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami obejmuje etapy analizy wstępnej 

oraz analiz szczegółowych. Na etapie analizy wstępnej badamy relację pomiędzy sprzedażą a kosztami 

w ujęciu bezwzględnym i względnym. W ujęciu bezwzględnym relacja pomiędzy sprzedażą a kosztami 

jest mierzona w formie wyniku finansowego. Zagadnienie to zostało omówione w pkt. 2.1. Badania 

względne relacji pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami dokonuje się metodami wskaźniko-

wymi. Przy czym do najważniejszych należy wskaźnik poziomu kosztów własnych: 

wskaźnik poziomu kosztów = 
koszt własny przychodów  ze sprzedaży produktów

przychody netto ze sprzedaży produktów 
  . 

Wskaźnik ten informuje o udziale kosztów w wartości sprzedaży, a więc pośrednio o wielkości uzyski-

wanej marży zysku. Systematyczne obniżanie się tego wskaźnika świadczy o skuteczności działania 

firmy na rzecz redukcji kosztów.  

Dla przedsiębiorstwa produkcyjnego analizy szczegółowe powinny przede wszystkim dotyczyć re-

lacji pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami własnymi dla segmentu działalności operacyjnej 

firmy w części generującej zysk na sprzedaży. W tym ujęciu celem analizy relacji pomiędzy sprzedażą a 

kosztami jest określenie: 

jaka powinna być wartość przychodów ze sprzedaży, aby nastąpiło pokrycie poniesionych kosz-

tów, 

jaka powinna być wielkość sprzedaży w ujęciu ilościowym, aby osiągnąć określoną kwotę zysku, 

jaki będzie wpływ zmiany skali produkcji na jej opłacalność. 

W praktyce szczegółowa analiza relacji pomiędzy sprzedażą a kosztami jest dokonywana w ra-

mach badania tzw. progu rentowności oraz dźwigni operacyjnej, finansowej i łącznej. Analizy te mają 

ważne znaczenie przy szacowaniu ryzyka operacyjnego wynikającego z relacji pomiędzy kosztami sta-

łymi a zmiennymi działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. 

 

2.3.4.1. Próg rentowności  

Analiza progu rentowności ma za zadanie zbadanie relacji pomiędzy sprzedażą, a kosztami pro-

dukcji z uwzględnieniem struktury i dynamiki kosztów zmiennych oraz stałych. Celem analizy progu 

rentowności jest przede wszystkim określenie, przy jakiej wartości sprzedaży produkcja staje się ren-

towna. Klasyczny model progu rentowności opiera się na następujących założeniach: 
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produkcja jest jednoasortymentowa, 

cała produkcja jest natomiast sprzedawana, 

jednostkowa cena sprzedaży jest stała, czyli że pomiędzy przychodami ze sprzedaży a produkcją 

zachodzi zależność liniowa. 

Przyjmuje się także, że można wyznaczyć jednostkowy koszt produktu na podstawie równania: 

c = 
F

Q
 + v    (2.5) 

Tym samym koszt produkcji - C przy wolumenie Q wynosi: 

C = F + v*Q = F + V . 

Z równania (2.5) wynika, że w modelu progu rentowności dodatkowo zakładamy, że koszt (C) 

produkcji o wolumenie Q można podzielić w sposób jednoznaczny na część stałą (F) oraz część zmien-

ną (V). Jak już zdefiniowano w pkt. 2.3.1.2. jednostkowy koszt bezpośredni v będzie dalej określany 

jako jednostkowy koszt zmienny.  

Także z równania (2.5) wynika, że pomiędzy jednostkowym kosztem produkcji - c a wielkością 

całej produkcji w ujęciu ilościowym zachodzi relacja odwrotnie proporcjonalna. Innymi słowy, im 

większy wolumen produkcji - Q, tym mniejsze koszty jednostkowe z powodu zmniejszającego się na-

rzutu kosztów stałych ( 
F

Q
 ). W efekcie, o ile przy małym wolumenie wyrób może być deficytowy (p < 

c), to po zwiększeniu wolumenu Q narzut kosztów stałych może być na tyle niski, że jednostkowy koszt 

wytwarzania - c będzie niższy od ceny sprzedaży - p (p > c), a tym samym wyrób staje się zyskowny. 

 W tym kontekście sprawą kluczową staje się określenie tzw. progu rentowności (BEP – Break 

Even Point), czyli wolumenu produkcji - QBEP przy którym cena sprzedaży zrówna się z jednostkowym 

kosztom wytwarzania (p = c). Punkt ten zwany jest także punktem przełamania, ponieważ produkcja 

danego wyrobu o wolumenie wyższym niż w punkcie przełamania (Q > QBEP ) przynosi zyski, a przy 

wolumenie niższym (Q < QBEP) – straty. Przy czym przez zysk rozumie się różnicę pomiędzy przycho-

dami ze sprzedaży (S) a kosztem produkcji (C) czyli w przybliżeniu jest to zysk na sprzedaży z podsta-

wowej działalności operacyjnej względnie jego anglosaska miara – EBIT (Earnings Before Interest and 

Tax)
93

, p. pkt. 2.1, tj: EBIT = S – C.  

                                              
93

Kategoria EBIT jest jedną z anglosaskich (dokładniej amerykańskich) miar wyniku finansowego, przy czym wyróżniamy:  

EBT (earnings before taxes) - zysk bez uwzględnienia opodatkowania,  

EBIT (earnings before interest and taxes) - zysk bez uwzględnienia opodatkowania oraz obciążeń z tytułu odsetek, 

EBITDA (earnings before interest and taxes, depreciation and amortization) – zysk bez uwzględnienia opodatkowa-

nia oraz obciążeń z tytułu odsetek i amortyzacji.  

Należy podkreślić, że kategorie typu EBT, EBIT czy EBITDA są wyliczane na podstawie dokumentacji księgowej prowa-

dzonej na podstawie GAAP. Tym samym wartości tych wyników tylko z pewnym przybliżeniem odpowiadają wartościom 

ich polskich odpowiedników. Niemniej można uznać, że: 

EBT odpowiada zyskowi brutto, 
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Przy powyższych założeniach wielkość sprzedaży dla punktu przełamania, czyli tzw. ilościowy próg 

rentowności, p. rys. 2.10, wyliczamy ze wzoru: 

                                                                                                                                                      
EBIT to z grubsza zysk z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, przy założeniu, że przedsiębiorstwo nie osiąga 

znaczących przychodów z działalności finansowej, 

EBITDA jest co do wartości zbliżony do wartości salda przepływów pieniężnych netto z działalności operacyj-

nej. Z tego powodu EBITDA jest niekiedy określany jako zysk gotówkowy z podstawowej działalności operacyjnej lub 

wynik finansowy z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.  
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Q BEP = 
F 

p - v 
 .      

Dla wielkości sprzedaży odpowiadającej punktowi przełamania zysk zdefiniowany jako EBIT jest 

równy zero. Produkcja, a tym samym sprzedaż, zaczyna przynosić zysk, dopiero wówczas, gdy spełnio-

na jest nierówność: 

p * Q > F + v * Q . 

Wartościowy próg rentowności SBEP odpowiada minimalnej wartości produkcji po której przekro-

czeniu zaczynamy osiągać zyski operacyjne. W tym przypadku: 

SBEP = p * QBEP,      

czyli, że:  

S BEP = 
F * p 

p - v 
      (2.6) . 

Ze wzoru 2.6 wynika, że przy danej cenie sprzedaży p wartość progu rentowności - BEP zależy od rela-

cji pomiędzy kosztami zmiennymi – v, a kosztami stałymi F. Przy czym relacja ta jest zdeterminowana 

przez strukturę aktywów w przedsiębiorstwie. W szczególności koszty stałe są uzależnione od wartości 

odpisów amortyzacyjnych, które zwykle dominują w strukturze kosztów stałych.  

Jeżeli wprowadzimy pojęcie jednostkowej marży pokrycia – pm (profit margin) jako różnicy po-

między ceną sprzedaży, a jednostkowymi kosztami zmiennymi:  

pm = p – v, 

to całkowita marża pokrycia wynosi: 

PM = Q * pm , 

a zatem: 

PM = S – v * Q. 

Z powyższego wynika, że pomiędzy całkowitą marżą pokrycia, a wartościowym progiem rentow-

ności zachodzą następujące relacje:  

jeżeli PM > F, to sprzedaż przynosi zyski, 

jeżeli PM = F, to sprzedaż jest neutralna dla zysku (próg rentowności), 

jeżeli PM < F, to sprzedaż przynosi straty. 

Na podstawie definicji progu rentowności można wyliczyć przy jakiej wartości sprzedaży osią-

gniemy założoną wielkość zysku – EBITa. Ponieważ: 

EBITa = Sa – Ca, 

gdzie: Ca – koszt produkcji o wielkości Qa , 

zatem: 

EBITa = Qa * p – (Qa * v + F). 
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Stąd ilościowy próg sprzedaży - Qa dla zysku równego EBITa: 

Qa = 
F + EBITa

p - v 
 , 

tym samym wartościowy próg sprzedaży - Sa dla zysku EBITa: 

 Sa = Qa * p = 
p * (F + EBITa) 

p - v 
 . 

Różnica pomiędzy aktualną wielkością sprzedaży - Qa a progiem rentowności – QBEP jest margine-

sem bezpieczeństwa Ma, czyli: 

Ma = Qa – Q BEP,  

przy czym Qa > Q BEP , 

natomiast margines bezpieczeństwa w ujęciu względnym: 

Ma, % = 
Qa – Q BEP 

Qa
 * 100% . 

Tym samym wartość marginesu bezpieczeństwa informuje, o ile może w ujęciu procentowym spaść 

sprzedaż licząc od poziomu Qa, aby jeszcze się utrzymać powyżej progu rentowności.  

Należy podkreślić, że założenia modelu progu rentowności w sposób znaczący ograniczają prak-

tyczne zastosowanie tej metody. Dotyczy to zwłaszcza tezy, iż cała produkcja, niezależnie od jej wiel-

kości, jest sprzedawana w trybie natychmiastowym po stałej cenie. Oznacza to, że sensowność stoso-

wania modelu progu rentowności jest ograniczona do przypadków, gdy: 

przedsiębiorstwo działa w warunkach wysoce niezaspokojonego popytu na swoje wyroby, 

badane zmiany wolumenu produkcji są stosunkowo niewielkie. 

W praktyce skala produkcji - QBEP odpowiadająca progowi rentowności winna być skonfrontowa-

na z relacją „cena – popyt”. Rezultatem tej konfrontacji może być wniosek, że rynek nie jest w stanie 

wchłonąć tej ilości wyrobów, która zapewnia przedsiębiorstwu minimalną rentowność. Wówczas nale-

ży podjąć wysiłek na rzecz obniżenia kosztów produkcji, zwłaszcza kosztów stałych w firmie. 

 

2.3.4.2.2. Analiza dźwigni 

 Badanie dźwigni jest przykładem tzw. jednoczynnikowej analizy wrażliwości, czyli ekspery-

mentem spełniającym kryteria ceteris paribus. Stopień dźwigni jest definiowany jako stosunek względ-

nej zmiany zmiennej zależnej y czyli ( 
 ∆ y

 y
 ) do względnej zmiany zmiennej niezależnej x czyli ( 

 ∆ x

 x
 ), 

a zatem: 
 ∆ y / y

 ∆x /x
 = 

 %∆ y

 %∆x
 . Znając wartość stopnia dźwigni można określić, o ile zmieni się wartość 

zmiennej zależnej w wymiarze procentowym % ∆y, jeżeli zmienna zależna zmieni swą wartość o % ∆x. 

Ponieważ przy wyliczaniu stopnia dźwigni zamiast dokładnego podejścia różniczkowego stosowane 
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jest uproszczone podejście różnicowe, sensowność tego typu analizy jest ograniczona dla stosunkowo 

małych wartości ∆ x.  

W analizie finansowej studiowanie dźwigni jest jedną z metod badania relacji pomiędzy wielko-

ścią sprzedaży, ponoszonymi kosztami a wynikiem finansowym, czyli że jest to metoda przeznaczona 

do analizy przyczynowej rentowności. Najogólniej badanie dźwigni jest próbą odpowiedzi na pytanie, 

jak zmieni się wynik finansowy, jeżeli zmieni się sprzedaż w ujęciu ilościowym lub któryś ze składni-

ków kosztowych, przy założeniu że pozostałe elementy kalkulacji zysku pozostaną bez zmian. Przy 

czym ze względu na złożoną formułę naliczania zysku nie jest możliwe wyznaczenie szukanej relacji 

funkcyjnej w sposób analityczny. Z tego powodu w analizie dźwigni stosuje się symulację iteracyjną. 

Innymi słowy w kolejnych iteracjach wylicza się wartości zmiennej zależnej (np. zysk typu EBIT) dla 

różnych wartości zmiennej niezależnej (np. sprzedaż w ujęciu ilościowym). Na tej podstawie wyprowa-

dza się sądy o relacji pomiędzy zmienną zależną a zmienną niezależną. 

W analizie rentowności typ badanej dźwigni różni się w zależności od miejsca pomiaru wyniku 

finansowego (zysk netto, zysk brutto, zysk z działalności operacyjnej) czyli zmiennej zależnej oraz wy-

boru zmiennej niezależnej. Ze względu na formułę wyliczenia wyniku finansowego pełne badanie 

dźwigni, zwanej w tym przypadku dźwignią połączona, polega na studiowanie relacji pomiędzy zmianą 

wielkością sprzedaży w ujęciu ilościowym - Q (zmienna niezależna), a zyskiem brutto (zmienna zależ-

na)
94

, p. pkt 2.3.4.2.1, a także rys. 2.11. Dźwignię połączoną możemy rozłożyć na dwa mechanizmy 

składowe: 

dźwignię operacyjną (sprzedaż w ujęciu ilościowym – zmienna niezależna, zysk z działalności 

operacyjnej – zmienna zależna), p. pkt 2.3.4.2.2, 

dźwignię finansową (zysk z działalności operacyjnej – zmienna niezależna, zysk brutto – 

zmienna zależna), p. pkt 2.3.4.2.3. 

Poniżej zostanie opisany szczegółowo mechanizm dźwigni połączonej, operacyjnej i finansowej na 

przykładzie modelu kalkulacji wyniku finansowego przyjętego przy wyliczaniu progu rentowności, p. 

pkt 2.3.4.1.  

                                              
94

 Jeżeli dokonamy korekty z tytułu podatku dochodowego, wówczas jako zmienną zależną można przyjąć zysk netto zamiast 

zysku brutto. 
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2.3.4.2.1. Dźwignia połączona 

Jak już wspomniano, ze względu na formułę naliczania zysku najszersze badanie dźwigni nosi 

nazwę analizy dźwigni połączonej. Dla modelu firmy opisanego w pkt. 2.3.4.1. dźwignia połączona 

mierzy siłę zależności pomiędzy zmianami ilościowej wielkości sprzedaży (Q) a dowolną kategorią 

wynikową bądź wskaźnikiem rentowności mierzonym po naliczeniu odsetek (Int), p. rys. 2.11. Je-

żeli za pomocą dźwigni połączonej mierzymy relacje pomiędzy wielkością sprzedaży, a zyskiem 

brutto (EBT), to: 

EBT = f (Q), 

a stopień dźwigni połączonej można zdefiniować w sposób następujący:  

DTL = 
 ∆ EBT / EBT

 ∆Q /Q
 = 

 %∆ EBT

 %∆Q
 . 
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Znając wartość stopnia dźwigni połączonej DTL, uzyskiwany EBT przy danej wielkości sprzedaży 

w sztukach Q oraz planowany przyrost wielkości sprzedaży ∆Q możemy obliczyć spodziewany przyrost 

∆ EBT korzystając ze wzoru:  

∆ EBT ≈ DTL * % ∆ Q * EBT. 

Przy czym poprawność tych obliczeń jest tym większa, im mniejszy jest planowany przyrost % ∆ Q. 

Można wykazać, że dla danej wielkości sprzedaży (Q) wartość stopnia dźwigni połączonej wzglę-

dem EBT wynosi: 

DTL = 
 ∆ EBT / EBT

 ∆Q /Q
 = 

EBT1 - EBT

EBT
 * 

Q

 Q1 - Q
 , 

DTL = = 
(Q1*(p - v) - F -  Int) - (Q*(p - v) - F -  I)

 Q*(p - v) - F -  Int
 * 

Q* (p - v)

 (Q1 - Q) * (p - v)
 , 

DTL = 
Q*(p - v) 

 Q*(p - v) - F -  Int
  = 

EBIT + F

EBIT - Int
    (2.8). 

Rys. 2.12. Stopień dźwigni połączonej
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Z wzoru (2.8) wynika, a rys. 2.12, to potwierdza, że: 

dla wielkości produkcji większej od finansowego progu rentowności w ujęciu ilościowym (Q > 

Q0F) stopień dźwigni połączonej jest dodatni (DTL > 0),  

dla wielkości produkcji mniejszej od finansowego progu rentowności w ujęciu ilościowym (Q < 

Q0F) stopień dźwigni połączonej jest ujemny (DTL < 0),  
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w miarę zbliżania się wielkości produkcji do finansowego progu rentowności w ujęciu ilościo-

wym stopień dźwigni połączonej rośnie (gdy 0FQQ  , to DTL → ∞, bo 01)(  FvpQ ), 

im większa różnica dodatnia wielkości produkcji względem finansowego progu rentowności w 

ujęciu ilościowym, tym wartość stopnia dźwigni połączonej bliższa 1 ((gdy Q > Q0F oraz Q → ∞, to 

DTL → 1, bo Q * (p - v) → ∞ i (Q * (p - v) - F – Int) → ∞), 

im większa różnica ujemna wielkości produkcji względem finansowego progu rentowności w 

ujęciu ilościowym, tym wartość stopnia dźwigni połączonej bliższa 0 ((gdy Q < Q0F oraz Q → 0, to 

DTL → 0, bo Q * (p - v) → 0). 

Ekonomiczna interpretacja tych relacji jest następująca: 

dla wielkości sprzedaży w ujęciu ilościowym większej od finansowego progu rentowności stopień 

dźwigni połączonej jest dodatni. W pobliżu finansowego progu rentowności obserwuje się najwyższe 

dodatnie efekty dźwigni połączonej. Względne przyrosty wielkości sprzedaży skutkują coraz mniej-

szymi względnymi przyrostami EBT (zysku brutto), gdyż w miarę oddalania się od tego poziomu dźwi-

gnia połączona słabnie. Dla wielkości sprzedaży w ujęciu ilościowym mniejszej od finansowego progu 

rentowności EBT przechodzi w stratę, a zatem, zgodnie ze wzorem (2.8), stopień dźwigni połączonej 

przybiera wartości ujemne, przy czym najsilniejsze ujemne oddziaływanie dźwigni połączonej obserwu-

je się w pobliżu finansowego progu rentowności. Dla wielkości sprzedaży w ujęciu ilościowym odpo-

wiadającej finansowemu progowi rentowności nie jest możliwe wyznaczenie wartości stopnia dźwigni 

połączonej. 

 

2.3.4.2.2. Dźwignia operacyjna  

Analiza dźwigni operacyjnej jest to badanie zjawiska dźwigni, ograniczone tylko do oceny relacji 

pomiędzy wielkością sprzedaży w ujęciu ilościowym (Q) a zyskiem operacyjnym, p. rys. 2.14. Dźwi-

gnia operacyjna wraz z dźwignią finansową tworzy dźwignię łączną. 

Jak już wspomnieliśmy w pkt. 2.3.4.1 przy wzroście wolumenu produkcji (Q) jednostkowe koszty 

stałe ( 
F

Q
 ) będą maleć, ponieważ całkowite koszty stałe (F) są rozpisywane na coraz większą ilość 

sprzedawanych produktów. To zjawisko obniżania się jednostkowych kosztów stałych, a tym samym 

zwiększanie się jednostkowego zysku operacyjnego przy wzroście skali produkcji nosi nazwę dźwigni 

operacyjnej. Zatem w określonych warunkach przedsiębiorstwo zwiększając skalę produkcji nie tylko 

zwiększa ogólną masę generowanego zysku, ale także, w wyniku oddziaływania dźwigni operacyjnej, 

osiąga szybszy przyrost zysku operacyjnego, wyrażonego na przykład przez EBIT, od tempa przyrostu 

wolumenu sprzedaży. Tym samym zagadnienie dźwigni operacyjnej można sprowadzić do problemu 
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badania zależności funkcyjnej pomiędzy zmianą wielkości sprzedaży w ujęciu ilościowym (Q), a zmia-

ną zysku wyrażonego jako EBIT, czyli: 

EBIT = f (Q) (2.9).  . 

Relacja pomiędzy tempem przyrostu sprzedaży a tempem przyrostu zysku operacyjnego jest mie-

rzona poprzez wyliczenie tzw. stopnia dźwigni operacyjnej (DOL – Degree of Operating Leverage), 

gdzie: 

DOL = 
% ∆EBIT

% ∆Q
 . 

Znając wartość stopnia dźwigni operacyjnej (DOL) dla danej ilościowej wielkości sprzedaży (Q) 

można obliczyć o ile procent zmieni się zysk operacyjny (% ∆ EBIT), jeżeli sprzedaż wzrośnie o % ∆Q, 

korzystając ze wzoru: 

% ∆ EBIT ≈ DOL*% ∆Q. 

Z tym, że wyliczenie to jest obarczone tym większym błędem, im większa jest wartości % ∆Q, ponie-

waż tym bardziej jest przybliżone założenie, że DOL jest stałe w całym przedziale zmienności ∆Q. 

Dla przypadku opisanego w pkt. 2.3.4.1. relacja (2.9) przybiera postać szczególną: 

EBIT = Q (p – v) – F, 

gdzie: 

EBIT - zysk operacyjny – zmienna zależna, 

Q (ilościowa wielkość sprzedaży) – zmienna niezależna, 

p (cena sprzedaży), v (jednostkowy koszt zmienny), F (koszty stałe) - parametry funkcji. 

Jeżeli przyjmiemy, że  

S = Q * p, 

V = Q* v, 

gdzie: 

S – przychody ze sprzedaży, 

V – całkowite koszty zmienne, 

to: 

EBIT = S – V - F 

Jeśli wprowadzimy pojęcie jednostkowej marży pokrycia (pm) jako różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a 

jednostkowym kosztem zmiennym, to: 

EBIT = Q * pm – F. 

Przy czym dla wolumenu produkcji - Q, ceny sprzedaży - p i jednostkowy koszt zmienny – v:  

DOL = 
Q*(p - v)

 Q*(p - v) - F
 = 

S - V

EBIT
    (2.9)  
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Rys. 2.13. DOL - stopień dźwigni operacyjnej
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Z powyższego wzoru wynika, a rys. 2.13 to potwierdza, że: 

dla wolumenu produkcji większego od ilościowego progu rentowności (Q > QBEP) stopień 

dźwigni operacyjnej jest dodatni (DOL > 0),  

dla wolumenu produkcji mniejszego od ilościowego progu rentowności (Q < QBEP ) stopień 

dźwigni operacyjnej jest ujemny (DOL < 0),  

w miarę zbliżania się wielkości produkcji do ilościowego progu rentowności stopień dźwigni 

operacyjnej rośnie (gdy BEPQQ   , to DOL → ∞, bo 0EBIT ), 

im większa różnica dodatnia wolumenu produkcji względem ilościowego progu rentowności, 

tym wartość stopnia dźwigni operacyjnej bliższa 1 ((gdy Q > QBEP oraz Q → ∞, to DOL → 1, bo (S – 

V) → ∞ i EBIT → ∞), 

im większa różnica ujemna wolumenu produkcji względem ilościowego progu rentowności, 

tym wartość stopnia dźwigni operacyjnej bliższa 0 ((gdy Q < QBEP oraz Q → 0 , to DOL → 0, bo EBIT 

→ 0). 

 Ekonomiczna interpretacja tych relacji jest następująca: największa wrażliwość zysku operacyj-

nego na zmiany wolumenu produkcji występuje w pobliżu ilościowego progu rentowności. Tam można 

najwięcej zyskać, gdy produkcja rośnie, ale też i najwięcej stracić, gdy produkcja spada. Natomiast po 

przekroczeniu ilościowego progu rentowności w miarę wzrostu produkcji efekt dźwigni operacyjnej 

słabnie, ze względu na zmniejszenie się udziału kosztów stałych w ogólnej strukturze kosztów. Przy 

znacznym dodatnim oddaleniu wolumenu sprzedaży od wolumenu odpowiadającego progowi rentow-
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ności efekt dźwigni operacyjnej jest bardzo słaby. Oznacza to, że jeżeli dalej chcemy poprawiać zy-

skowność osiąganą na pojedynczym wyrobie, to musimy podjąć wysiłki na rzecz bądź obniżenia jed-

nostkowego kosztu zmiennego bądź całkowitych kosztów stałych. 

Ze wzoru (2.9) wynika także, że dynamika dźwigni operacyjnej, opisana przez stopień dźwigni, 

zależy od struktury kosztów, a zwłaszcza relacji pomiędzy kosztami stałymi, a kosztami zmiennymi. 

Przy czym możliwa jest interpretacja, że koszty stałe są skutkiem zaangażowania majątku trwałego 

przedsiębiorstwa w proces wytwarzania, a koszty zmienne są konsekwencją określonego poziomu ak-

tywności produkcyjnej. Wówczas można uznać, że wartości i dynamika dźwigni operacyjnej charakte-

ryzują strukturę i efektywność wykorzystania majątku przedsiębiorstwa poprzez relację „koszty zmien-

ne generowane przez majątek obrotowy – koszty stałe generowane przez majątek trwały”. Przy takim 

ujęciu dźwignia operacyjna pokazuje, w sposób pośredni, czy aktualna skala aktywności produkcyjnej 

jest współmierna do potencjału posiadanego majątku trwałego i jakie są jeszcze rezerwy w tym zakre-

sie. Miarą tych rezerw jest udział kosztów stałych w ogólnej strukturze kosztów. 

Jak już wspomniano, wyliczony stopień dźwigni operacyjnej jest miarodajny tylko dla danego po-

ziomu sprzedaży. Gdy sprzedaż osiągnie inny poziom, wówczas należy ponownie wyliczyć stopień 

dźwigni operacyjnej. Jeżeli w firmie zostanie przeprowadzona radykalna modernizacja, np. poprzez 

wprowadzenie linii automatycznego montażu, to w efekcie odnotowujemy obniżkę jednostkowego 

kosztu zmiennego, ale za cenę podwyższenia kosztów stałych. W konsekwencji nastąpi zmiana charak-

terystyki relacji pomiędzy stopniem dźwigni operacyjnej, a wielkością produkcji. Ta nowa formuła mu-

si być uwzględniona w modelu progu rentowności. 

Z przedstawionych relacji pomiędzy zmianą wolumenu produkcji a zmianami zysku operacyjnego 

wynika, że stopień dźwigni operacyjnej może służyć jako miara ryzyka operacyjnego, zgodnie ze wcze-

śniej przyjętą definicja, że ryzyko jest miarą labilności warunków gospodarowania. Im bowiem wyższy 

stopień dźwigni operacyjnej, tym wyższe ryzyko, że nawet niewielki spadek wolumenu produkcji spo-

woduje istotny spadek zysku operacyjnego, a nawet przejście w stratę operacyjną. Najwyższa wrażli-

wość zysku na zmiany wolumenu produkcji, a tym samym najwyższe ryzyko prowadzenia działalności 

gospodarczej występuje w okolicach wartości sprzedaży odpowiadającej progowi rentowności. Należy 

też zwrócić uwagę, że w obszarze dodatniej rentowności udział kosztów stałych w ogólnej wartości 

kosztów jest najwyższy w otoczeniu progu rentowności, a zatem w strefie najwyższego ryzyka opera-

cyjnego. Potwierdza to, wcześniej sformułowaną opinię, że rentowne przedsiębiorstwa o wysokim 

udziale kosztów stałych są bardziej narażone na ryzyko operacyjne, niż firmy w których dominują kosz-

ty zmienne, uzależnione od skali produkcji. 

Im dalej od progu rentowności, tym możliwości wykorzystania dźwigni operacyjnej mniejsze, ale 

za to, zgodnie z wielokrotnie przywoływaną zasada „trade off”, ryzyko prowadzenia działalności opera-
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cyjnej staje się marginalne. Ta odwrotna proporcjonalność pomiędzy siłą dźwigni operacyjnej a skalą 

ryzyka znajduje swoje ilościowe uzasadnienie w relacji pomiędzy stopniem dźwigni operacyjnej, a 

marginesem bezpieczeństwa, gdzie: 

DOL = 
1

% Ma
 ,  

tym samym iloczyn dźwigni operacyjnej i marginesu bezpieczeństwa jest równy 1: 

% Ma * DOL = 1. 

Innymi słowy, im większy jest margines bezpieczeństwa, tym słabsze jest oddziaływanie dźwigni ope-

racyjnej.  

 

2.3.4.2.3. Dźwignia finansowa 

Jeżeli badamy relację pomiędzy wielkością zyskiem z działalności operacyjnej a zyskiem brutto 

bądź netto, to jest to analiza dźwigni finansowej, ponieważ w badaniach tych uwzględnia się koszty 

finansowe – Int, p. rys. 2.14. Jak już wspomniano dźwignia finansowa wraz z dźwignią operacyjną 

tworzy dźwignię łączną. 

W tym punkcie zostanie przeprowadzone badanie efektu dźwigni finansowej polegające na próbie 

określenia, jak zmiany zysku z działalności operacyjnej (EBIT) wpływają na zmianę zysku brutto. Przy 

czym zakłada się, że wielkość pasywów oraz relacja pomiędzy kapitałem własnym i obcym jest stała. 

Dynamiczna ocena wpływu zmian relacji pomiędzy kapitałem własnym i obcym na rentowność kapita-

łu własnego zostanie dokonana w pkt 4.2
95

. 

Klasyczne badanie dźwigni finansowej opiera się na modelu firmy sformułowanym dla potrzeb 

oceny dźwigni operacyjnej, a uzupełnionym o następujące dodatkowe założenia: 

saldo zysków i strat nadzwyczajnych jest zerowe,  

firma nie wykazuje przychodów finansowych, 

koszty finansowe są stałe i odpowiadają odsetkom (Int - Interest) płaconym z tytułu pobranych 

kredytów, 

zysk netto jest obliczany jako zysk brutto pomniejszony o znane obciążenie podatkowe. 

Przy powyższych założeniach stopień dźwigni finansowej możemy określać dla dowolnej kategorii 

wynikowej oraz wskaźnika rentowności wyliczanego poniżej segmentu działalności finansowej. 

Jeżeli, przykładowo, badamy relację pomiędzy zyskiem brutto zdefiniowanym jako EBT, a zy-

skiem z działalności operacyjnej (EBIT), to przy powyższych założeniach: 

EBT = EBIT – Int. 

                                              
95

 Relacja pomiędzy kapitałem obcym (Debt) a własnym (Equity) czyli D/E nosi nazwę wskaźnika dźwigni finansowej. 
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Dla powyższej relacji finansowy próg rentowności, odpowiada takiej wielkości sprzedaży przy 

której: 

EBIT = Int, a zatem EBT = 0, 

przy czym EBIT spełniający powyższą relację określimy jako zysk progowy – EBITF . 

Dla przypadku opisanego w pkt. 2.3.4.1. w ujęciu ilościowym wielkość sprzedaży odpowiadająca 

finansowemu progowi rentowności wynosi: 

Q0F = 
F + Int

p - v 
 ,     

gdzie: 

Q0F - finansowy próg rentowności w ujęciu ilościowym. 

Natomiast w ujęciu wartościowym: 

S0F = 
F + Int

 p - v 
  * p , 

gdzie: 

S0F - finansowy próg rentowności w ujęciu wartościowym. 

Dla badanej relacji EBT = f (EBIT) stopień dźwigni finansowej (DFL – Degree of Financial Leve-

rage) będzie zdefiniowany jako: 

DFL =
 ∆ EBT /EBT

 ∆ EBIT /EBIT
 = 

%∆EBT

%∆EBIT 
    (2.10) 

gdzie: 

%∆ EBIT – procentowy przyrost EBIT (zysku operacyjnego) w stosunku do punktu bazowego 

EBIT, 

%∆ EBT – procentowy przyrost EBT (zysku brutto) w stosunku do punktu bazowego EBT = 

EBIT – Int. 

Przy przyjęciu różnicowej postaci relacji (2.10) można uznać, że wartość stopnia dźwigni finanso-

wej informuje, o ile procent wzrośnie EBT (zysk brutto), jeżeli EBIT (zysk operacyjny) wzrośnie o 1 

procent. Tym samym:  

 ∆ EBT ≈ EBT * DFL * ∆ EBIT %  

przy czym błąd tego przybliżenia jest tym większy, im większy jest przyrost wartości ∆ EBIT. 

Można wykazać, że: 

DFL =
 EBIT

 EBT
 =

 EBIT

 EBIT -Int
 (2.11).  

wówczas dla przypadku opisanego w pkt. 2.3.4.1 : 

ponieważ: 

EBIT = Q*(p - v) - F. 
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DFL = 
 EBIT

 EBIT - Int
 = 

Q*(p - v) - F

 Q*(p - v) - F -  Int
  . 

Rys. 2.14. Stopień dźwigni finansowej
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Z powyższego wzoru wynika, a rys. 2.14 to potwierdza, że: 

dla zysku z działalności operacyjnej większego od zysku progowego (EBIT > EBITF) stopień 

dźwigni finansowej jest dodatni (DFL > 0),  

dla zysku z działalności operacyjnej mniejszego od zysku progowego (EBIT < EBITF) stopień 

dźwigni finansowej jest ujemny (DFL < 0),  

w miarę zbliżania się zysku z działalności operacyjnej do wartości zysku progowego stopień 

dźwigni finansowej rośnie (gdy FEBITEBIT   , to DFL → ∞, bo 01 EBIT ), 

im większa różnica dodatnia zysku z działalności operacyjnej względem wartości zysku progo-

wego, tym wartość stopnia dźwigni operacyjnej bliższa 1 ((gdy EBIT > EBITF oraz EBIT → ∞, to DFL 

→ 1, bo EBIT → ∞ i (EBIT – 1) → ∞), 

im większa różnica ujemna zysku z działalności operacyjnej względem wartości zysku progowe-

go, tym wartość stopnia dźwigni operacyjnej bliższa 0 ((gdy EBIT < EBITF oraz EBIT → 0, to DFL → 

0, bo EBIT → 0 i (EBIT – 1) → -1). 

 Ekonomiczna interpretacja tych relacji jest następująca: 

stopień dźwigni finansowej jest dodatni dla wartości zysku operacyjnego większej od finansowego 

progu rentowności. Najwyższe dodatnie efekty dźwigni finansowej obserwuje się w pobliżu finansowe-

go progu rentowności. W miarę oddalania się od tego poziomu dźwignia finansowa słabnie, co oznacza, 
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że względne przyrosty zysku operacyjnego skutkują coraz mniejszymi względnymi przyrostami EBT 

(zysku brutto). Dla wartości zysku operacyjnego mniejszego od finansowego progu rentowności EBT 

przechodzi w stratę, a zatem, zgodnie ze wzorem (2.11), stopień dźwigni finansowej przybiera wartości 

ujemne. Także i w tym przypadku najsilniejsze ujemne oddziaływanie dźwigni finansowej obserwuje 

się w pobliżu finansowego progu rentowności, czyli gdy wartości EBIT (zysku operacyjnego) zbliżają 

się do wartości płaconych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów. Dla EBIT odpowiadającego finan-

sowemu progowi rentowności nie jest możliwe wyznaczenie wartości stopnia dźwigni finansowej. 

W pewnym sensie można uznać, że stopień dźwigni finansowej jest miarą ryzyka finansowego 

czyli skali niebezpieczeństwa, że przedsiębiorstwo przestanie być wypłacalne, a zatem że nie będzie w 

stanie spłacać odsetek od zaciągniętych kredytów. Im stopień dźwigni finansowej wyższy, tym ryzyko 

finansowe większe, ponieważ nawet niewielki spadek zysku z działalności operacyjnej prowadzi do 

utraty rentowności brutto. Także im gorszy stosunek EBIT/Int, tym ryzyko finansowe wyższe. W miarę 

wzrostu zysku z działalności operacyjnej ryzyko finansowe systematycznie spada. Potwierdza to wcze-

śniejszą konkluzję, że wysoki zysk z działalności operacyjnej stanowi najlepsze zabezpieczanie przez 

ryzykiem operacyjnym i finansowym
96

. 

Jak już wspomniano poza opisaną powyżej relacją EBT = f (EBIT) stopień dźwigni finansowej 

możemy określać dla dowolnej kategorii wynikowej oraz wskaźnika rentowności wyliczanego poniżej 

segmentu działalności finansowej. Szczególnie istotne znaczenie w analizie dźwigni finansowej ma 

badanie relacji pomiędzy dynamiką EBIT a rentownością kapitałów własnych (ROE), czyli zależno-

ści: 

ROE = f (EBIT). 

Dla tak zdefiniowanej relacji stopień dźwigni finansowej wynosi: 

DFL = 
%∆ROE

%∆ EBIT  
 .  

Stopień ten informuje, o ile procent wzrośnie rentowność kapitału własnego, jeżeli zysk operacyjny 

wzrośnie o 1 procent.  

W przypadku spółek akcyjnych dźwignia finansowa może być formułowana jako relacja pomię-

dzy zmianami EBIT a zmianami wskaźnika EpS (Earnings per Share), czyli w formie ogólnej jako: 

EpS = f (EBIT). 

                                              
96

 Oczywiście zysk ma charakter ewidencyjny, a spłata odsetek jest operacją kasową. Tym samym nawet przy stracie 

brutto firma jest w stanie spłacać odsetki, jeśli tylko dysponuje nadwyżką pieniężną na przykład z tytułu naliczonej 

amortyzacji. Niemniej wykazanie straty brutto zawsze sygnalizuje drastyczny wzrost zagrożenia niewypłacalnością. 

Metodyka wyznaczania tzw. progu płynności została opisana przez Sierpińską i Wędzkiego [1997]. 
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 Stopień dźwigni finansowej dla relacji pomiędzy wskaźnikiem EpS a EBIT można zdefiniować 

w ujęciu ogólnym jako: 

D(y/x) = DFL ≈ 
 ∆EpS/EpS

 ∆EBIT / EBIT
 ≈ 

 %∆EpS

 %∆ EBIT
 , 

Jeśli założymy, że spółka nie wypłaca dywidendy dla akcjonariuszy preferowanych, to można wy-

kazać, że: 

DFL = 
 EBIT

 EBIT - Int
 , 

czyli wzór analogiczny jak dla relacji (2.11). 

 

Podsumowanie 

Na podstawie wzorów 2.8 – 2.11, można dokonać oceny relacji pomiędzy stopniem dźwigni połą-

czonej (DTL), a stopniami dźwigni finansowej (DFL) i operacyjnej (DOL). Jeżeli dokonamy prze-

kształcenia: 

DTL = 
Q*(p - v) 

 Q*(p - v) - F -  Int
 * 

Q*(p - v) - F 

 Q*(p - v) - F 
 , 

DTL = 
Q*(p - v) 

 Q*(p - v) - F 
 * 

Q*(p - v) - F 

 Q*(p - v) - F  - Int
 , 

to tym samym: 

DTL = DOL *DFL . 

Tak ujęta formuła wskaźnika DTL wskazuje, że „siły tkwiące w strukturze majątku i strukturze kapitału 

wzajemnie się potęgują, a czynniki podnoszące efektywność mają swe źródło zarówno w sferze rze-

czowej, jak i finansowej procesu gospodarowania” [Micherda i in., 2004, str. 164] .  

Ze względu na znaczenie siły dźwigni operacyjnej dla skali ryzyka operacyjnego, oraz siły dźwigni 

finansowej dla skali ryzyka finansowego można przyjąć, że skumulowaną wielkość ryzyka prowadzenia 

działalności gospodarczej można mierzyć na podstawie dźwigni połączonej danej wzorem (2.8). Sku-

mulowane ryzyko operacyjne i finansowe sprowadza się do niepewności, że przychody ze sprzedaży 

nie pokryją kosztów działalności operacyjnej oraz kosztów finansowych, a uzyskiwane wpływy pie-

niężne nie zapewnią wypłacalności przedsiębiorstwa. Efektem takiej sytuacji może być utrata płynności 

finansowej i bankructwo firmy. 
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2.4. Wynik finansowy jako przedmiot polityki rachunkowości 

Z różnych względów kierownictwu przedsiębiorstwa może zależeć na publicznym wykazywa-

niu wyższych lub niższych zysków, aniżeli to wynika ze obiektywnych kalkulacji. Manipulacje warto-

ścią zysku umożliwiają metody tzw. polityki rachunkowości. Przypomnijmy, że zgodnie z MSR nr 8 

(Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) polityka rachunkowości polega 

na świadomym wyborze, spośród dozwolonych alternatyw, konkretnych prawideł, metod, konwen-

cji, reguł i praktyk przyjętych przez jednostkę przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdań finanso-

wych. Tak MSR, jak i Ustawa daje taką możliwość wyboru m.in. co do sposobu wyceny aktywów, 

kwalifikowania inwestycji, naliczania amortyzacji, pomiaru wyniku finansowego, formy prezentacji 

rachunku zysków i strat. Prowadzenie polityki rachunkowości ułatwia art. 8 ust. 2 Ustawy zgodnie z 

którym „jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę 

podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą”. Acz-

kolwiek ustawodawca się zastrzega, że intencją tych zmian powinna być tylko chęć skrupulatnego 

przestrzegania zasady rzetelnej prezentacji, a zakres tych zmian powinien zostać opisany w informacji 

dodatkowej. 

Jeżeli przy doborze metod ujmowania i wyceny poszczególnych kategorii umieszczanych w spra-

wozdaniach kierujemy się wyłącznie kryterium „rzetelnej prezentacji – fair presentation” (p. część I), to 

można uznać, że prowadzimy politykę rachunkowości w ujęciu konserwatywnym. Dysponując określa-

ną swobodą przy wyborze zasad księgowania kierownik jednostki może jednak dążyć do ujawnienia 

składników bilansowych oraz wyniku finansowego w taki sposób, aby efekt informacyjny związany z 

opublikowaniem sprawozdań finansowych był zgodny z interesem przedsiębiorstwa. Przykładowo 

Ustawa dopuszcza kilka metod ustalania stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obroto-

wych (art. 34 ust. 4). W zależności od wyboru metody w różny sposób będzie wykazywana wartość 

zużytych zapasów, co ma bezpośredni wpływ na koszt sprzedanych wyrobów, a tym samym na wynik 

finansowy. Także narzędziem kształtowania wyniku finansowego są wszelkie dopuszczalne metody 

transferu wartości pomiędzy rachunkiem zysków i strat a bilansem w formie, np. aktywowania bądź 

dezaktywowania kosztów i przychodów. Należy jednak zwrócić uwagę, że w firmie, która prowadzi 

agresywną politykę rachunkowości, księgowość, oprócz pełnienia funkcji ewidencyjnych i kontrol-

nych, staje się także narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem
97

. 

                                              
97

 Z tego powodu tego typu podejście do rachunkowości jest niekiedy określane jako „zarządzanie zyskiem – profit 

management”. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że w jednostce zarządza się zyskiem, wówczas analitycy powinni rozpatrzyć 

kwestię tzw. jakości ujawnianego zysku (quality of reported earnings) czyli oceny wiarygodności wartości zysku zawartych 

w sprawozdaniu finansowym. 
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Działania na rzecz korekty wyniku finansowego jednostki nie wydają się być naganne, tak długo 

jak dbałość o interesy przedsiębiorstwa, co jest obowiązkiem zarządu firmy, nie powoduje istotnego 

naruszenia zasad rachunkowości
98

. Jeżeli działania „upiększające” (tzw. „windows dressing”) są 

zgodne z przepisami Ustawy, ale prowadzą do świadomego naruszenia zasady „rzetelnej prezenta-

cji”, wówczas poczynania takie określamy jako kreatywna księgowość
99

. Odnotowuje się jednak przy-

padki, gdy sposoby kształtowania zysku przez kierownictwo firmy łamią nie tylko zalecane zasady 

księgowości, ale także są sprzeczne z przepisami prawa. W tych sytuacjach mamy do czynienia z księ-

gowością defraudacyjną
100

, a zatem fałszowaniem sprawozdań, czyli przestępstwem gospodarczym 

polegającym na przedstawianiu niezgodnego z prawdą obrazu sytuacji ekonomicznej firmy w doku-

mentacji gospodarczej, jaką jest obowiązkowa sprawozdawczość finansowa
101

. 

 

Zwiększanie zysku 

 W przypadku zysku celem manipulacji zwykle jest sztuczne podwyższenie wyniku finanso-

wego. Intencja podwyższenia zysku jest oczywista, gdyż chodzi o poprawę oceny firmy w oczach ak-

cjonariuszy czy przez rynek kapitałowy. Celem operacji związanych ze sztucznym podwyższeniem 

wyniku finansowego może być, przykładowo, dążenie do uniknięcia podania informacji o zmniejszeniu 

zysków, a zwłaszcza, o przejściu z zysków na straty, co jest zawsze źle odbierane przez rynek kapitało-

wy Aby tego unikną podejmowane są próby bądź „utopienia” straty tegorocznej w zyskach, które spo-

dziewamy się osiągnąć w następujących latach, względnie dokonania transferu tej straty do innych jed-

nostek. Istotne możliwości dają tu struktury holdingowe i związane z tym możliwości przeprowadzania 

transakcji pomiędzy jednostkami powiązanymi. Szczególnie uważnie należy się przyjrzeć wszelkim 

przejmowaniem udziałów w spółkach zależnych poprzez wnoszenie aportów rzeczowych. Jeżeli hol-

ding ten jest legalny, czyli kapitałowy, to manipulacje te można wykryć poprzez szczegółowe porów-

                                              
98

 Zgodnie z zasadami etyki biznesu polityka rachunkowości powinna służyć realizacji celów statutowych firmy. Za naganne 

uważa się natomiast, manipulacje, nawet zgodne z prawem, wynikiem finansowym, których celem jest: 

- ukrycie skutków błędnych decyzji kierownictwa przedsiębiorstwa, 

- wzrost wartości firmy przy jej wycenie celem na przykład sprzedaży, 

- uzyskanie korzyści finansowych przez zarząd firmy. 
99

 Żargonowo kreatywna księgowość określana jest także jako „gotowanie ksiąg – cooking the books). 
100

Określenie zapożyczone od Mączyńskiej [2009]. 
101

 Ustawa określa (art. 77), że: 

Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do: 

 1) nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach 

nierzetelnych danych, 

 2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym 

sprawozdaniu nierzetelnych danych, 

- podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. 

Także patrz art. 303 par. 1 Kodeksu Karnego zgodnie z którym „Kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, 

prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalno-

ści gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą ….. podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3”. 
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nywanie sprawozdania skonsolidowanego ze sprawozdania jednostkowymi. Znacznie trudniejsze do 

wykrycia są manipulacje dokonywane w ramach holdingu „personalnego”, gdzie powiązania pomiędzy 

jednostkami, zwykle niejawne, wynikają z więzi rodzinnych czy przyjacielskich. 

Jeśli zależy nam na wykazaniu na koniec roku wyższego zysku niż wynika to z obiektywnych 

kalkulacji, wówczas możemy to osiągnąć poprzez manipulacje mające na celu bądź podwyższenie 

sprzedaży bądź zmniejszenie kosztów. W obszarze przychodów ze sprzedaży do działań stymulują-

cych, ale mieszczących się w standardach rutynowych poczynań zarządczych, należy przyśpiesza-

nie przed końcem roku wysyłki produktów lub oferowanie wyjątkowo atrakcyjnych opustów, co 

skutkuje wzrostem poziomu zamówień na wyroby firmy.  

 Do działań wątpliwych etycznie, ale nie naruszających prawo, a zatem spełniające kryteria 

„kreatywnej księgowości”, należy „pożyczanie” oraz „pompowanie” sprzedaży. W ramach tzw. „po-

życzania” sprzedaży firma może się zwrócić się do zaprzyjaźnionego odbiorcy (tworzącego wspomnia-

ny wcześniej holding „personalny”), aby, tuż przed końcem roku, złożył wyjątkowo duże zamówienie. 

Tego typu sprzedaż zwykle jest opatrzona klauzulą, że odbiorca może anulować zamówienia, a nawet 

zwrócić już dostarczone towary, jeżeli na przykład nie sprzeda dostarczonych wyrobów względnie 

„wykryje” w nich ukrytą wadę
102

. Natomiast tak zwane „pompowanie” sprzedaży polega na wywie-

raniu nacisków przez firmę na swych dealerów, aby przed końcem roku nadmiernie rozbudowali swoje 

zapasy (tzw. loading distribution channels). Niekiedy firmy uciekają się do gróźb, że rozwiążą umowę, 

albo zmniejszą marżę zysku, jeśli dealer nie zamówi natychmiast określonej partii wyrobów.  

 Znacznie szersze możliwości sztucznego podwyższania zysku leżą po stronie kosztów. Aby 

osiągnąć zamierzony skutek manipulacje kosztami polegają zwykle na ich przesuwania w czasie. Jeśli 

chcemy zaniżyć koszty, to przede wszystkim odraczamy wszystkie wydatki, które nie mają bezpośred-

niego wpływu na bieżącą produkcję i sprzedaż. W ten sposób unikamy kosztów z tytułu remontów, 

szkoleń, prac badawczo rozwojowych itp. Transfer kosztów z jednego okresu obrachunkowego na inne 

celem „wygładzania” zysków może także być dokonany za pomocą narzędzi polityki rachunkowości. 

Ustawa bowiem daje dużą swobodę kształtowania poziomu kosztów poprzez wybór dopuszczalnych 

wariantów ich kalkulacji. Jeżeli chcemy przesunąć koszty z danego okresu obrachunkowego na następ-

ne lata (tzw. rozsmarowywanie kosztów, jak masła orzechowego na kanapce, czyli „peanut butter 

costing”), wówczas możemy: 

wydłużyć okres amortyzacji dla istotnych składników aktywów trwałych, 

zrezygnować z tworzenia rezerw, a tzw. wątpliwe rezerwy rozwiązać, 

                                              
102

 Jeżeli przy sprzedaży z prawem zwrotu nabytych wyrobów faktura zostanie zapłacona, to mamy do czynienia nie 

tyle z transakcją sprzedaży, co udzieleniem pożyczki sprzedającemu, której zabezpieczeniem są „sprzedane” wyroby 

gotowe. 
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opóźnianie przeszacowywania aktywów do wartości godziwej, jeżeli zachodzi podejrzenie, że na-

stąpiła trwała utrata ich wartości. 

Do manipulacji wynikiem finansowym szczególnie często wykorzystywane są rozliczenia mię-

dzyokresowe przychodów i kosztów. Przy czym, aby uzyskać pożądany obraz wynikowy przedsiębior-

stwa nierzadko – po stronie pasywów - ujmują w rozliczeniach międzyokresowych przychody, które, 

gdyby przestrzegano zasadę współmierności, powinny być ujęte w całości jako np. zobowiązania. Na-

tomiast po stronie majątkowej w rozliczeniach międzyokresowych ujmuje się koszty, które nie spełniają 

kryterium aktywów, np. koszty usług marketingowych. Precyzyjne sterowanie wynikiem finansowym 

ukierunkowane na wynik z działalności operacyjnej bądź wynik z działalności gospodarczej daje me-

chanizm aktualizacji wyceny aktywów i związana z tym możliwość dokonywania i rozwiązywania 

(odwracania) odpisów aktualizujących. Wartość tych operacji zwiększa koszty (odpisy dokonane) lub 

przychody (odpisy odwrócone) w segmencie operacyjnym (aktywa niefinansowe) bądź finansowym 

(aktywa finansowe) rachunku zysków i strat. Do wygładzania wyniku (tzw. income smoothing) szcze-

gólnie nadają się odpisy aktualizujące wartości należności, gdyż decyzja o utworzeniu takiego odpisu 

(względnie jego rozwiązaniu) zależy od subiektywnej oceny prawdopodobieństwa, że dana należność 

okaże się nieściągalna. 

Kategoria bilansowa „wartości niematerialne i prawne” także doskonale się nadaje do tzw. akty-

wowania kosztów. Przykładowo koszty usług marketingowych można albo odnieść w ciężar rachunku 

zysków i strat albo uznać za trwałe „know how” możliwe do wykorzystania w dłuższym (ponad rok) 

okresie czasu i zaktywować w bilansie jako wartości niematerialne i prawne. Każde podwyższenie war-

tości aktywów tą drogą skutkuje zwiększeniem wyniku finansowego. Jeśli już nam nie zależy na 

sztucznym zwiększaniu rentowności, wówczas zmniejszamy wartość aktywów w postaci „know how” 

ustalając w sposób arbitralny, ze nastąpiła trwała utrata wartości tej wiedzy. Weryfikacja prawidłowości 

tych operacji ze względu na ich treść ekonomiczną jest bardzo trudne. Przedsiębiorstwo może także 

aktywować koszty remontów traktując je jako modernizację środka trwałego. W ten sposób firma nada-

je sobie prawo rozliczenia tych wydatków nie w ciężar kosztów, ale w ciężar aktywów, co skutkuje 

podwyższeniem zysków. W warunkach wysokiej inflacji poziom kosztów może być też uzależniony od 

przyjętej metody wyceny zapasów. Stosowanie metody (FIFO) „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” 

zaniża koszty uzyskania przychodów, co powoduje poprawę rentowności firmy.  

Reasumując można uznać, że wszędzie tam gdzie są problemy z obiektywną wyceną a zatem w 

odniesieniu do takich kategorii bilansowych, jak wartości niematerialne i prawne, rezerwy, bierne rozli-

czenia międzyokresowe kosztów czy zobowiązania, otwiera się pole do manipulacji na rzecz sztuczne-

go zwiększania zysków. 
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Zmniejszanie zysku 

Zdarzają jednak przypadki, gdy przedsiębiorstwu zależy na zmniejszeniu zysków, celem uniknię-

cia, przykładowo, nadmiernych obciążeń podatkowych. Do nagminnych należą praktyki zaniżania po-

datku dochodowego płaconego przez firmy córki w danym kraju poprzez transfer zysków do centrali 

przedsiębiorstwa w kraju macierzystym. Operacje takie dokonywane są poprzez naliczanie wysokich 

opłat za, przykładowo, udostępnienie logo firmy czy też z tytułu wynagrodzeń za usługi informatyczne i 

konsultingowe. 

Niekiedy też kierownictwo firmy jest przekonane, że spodziewany w danym roku istotny wzrost 

zysków ma charakter incydentalny, a zatem w przyszłym roku nastąpi względny spadek rentowności, co 

może być źle przyjęte przez rynek. Aby tego uniknąć podejmowane są działania mające na celu tzw. 

wygładzanie zysku polegające na transferze części zysków tegorocznych na następne lata (tzw. parko-

wanie zysku). Jeśli działania te zakończą się powodzeniem, wówczas w okresie wieloletnim firma bę-

dzie się legitymowała stabilnym trendem wzrostowym rentowności, tak cenionym przez inwestorów 

giełdowych. Firmie może także zależeć na zaniżeniu zysków, aby osłabić roszczenia drobnych akcjona-

riuszy do wypłaty dywidendy. Zaniżanie zysków obserwuje się również jako element operacji wykupu 

firmy przez znaczących akcjonariuszy celem uzasadnienia odpowiedniej obniżki ceny sprzedaży przed-

siębiorstwa.  

Manipulacje - celem zmniejszenia rentowności - mogą być także podejmowane przez zarząd 

przedsiębiorstwa, które z pewnością wykażą w danym roku duże straty. Jeśli przykładowo firma spo-

dziewa się, iż jej rentowność finansowa będzie na poziomie minus 20 %, to zarząd może próbować stra-

tę tą sztucznie pogłębić do minus 30% (tzw. „głęboka kąpiel“ – big bath). Obie wielkości strat (- 20%, 

czy – 30%) są równie fatalnie odbierane przez rynek. Ale dzięki sztucznemu pogłębieniu strat tworzy 

się rezerwa, która w przyszłym roku zapewni efektowne „odbicie“ rentowności, co zwykle przyczynia 

się do poprawy wizerunku firmy w oczach inwestorów giełdowych. 

Najprostsza metodą zaniżania zysków jest wstrzymywanie sprzedaży. Metoda ta ma jednak swoje 

wady. Do firmy wpływa mniej pieniądza, co zmniejsza możliwości jego wyprowadzania poza firmę. 

Ograniczanie sprzedaży grozi także utratą rynków. Poza tym metoda ta jest zbyt ostentacyjna, co może 

wzbudzić zaniepokojenie wśród drobnych akcjonariuszy. 

Z tego powodu zarządy firmy, którym zależy na dyskretnym prowadzeniu polityki rachunkowości, 

preferują metody kosztowe celem zmniejszenia zysków. Aby to osiągnąć należy stosować odwrotności 

metod opisanych przy operacjach obniżania kosztów. A zatem, aby zmniejszyć w danym roku zyski 

poprzez podwyższanie kosztów należy: 

- zintensyfikować szkolenia, remonty czy kampanie marketingowe, 

- skrócić okresy amortyzacji, 
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- unikać aktywacji kosztów, 

- zaniechać rozliczeń międzyokresowych kosztów,  

- w warunkach wysokiej inflacji preferować metodę LIFO „ostatnie przyszło – pierwsze wyszło” wyce-

ny zapasów. 

Także spółka może rygorystycznie przestrzegać zasady ostrożności poprzez tworzenie rezerw, czy też 

ograniczenie przeszacowywanie aktywów tylko do tych kategorii, gdzie z pewnością nastąpiła trwała 

utrata wartości. 

Tego typu operacje transferu kosztów mieszczą się z grubsza w standardach agresywnej polityki 

rachunkowości, aczkolwiek prowadzą do ‚zamazywania“ obrazu firmy, Natomiast generowanie kosz-

tów fikcyjnych jest sprzeczne z prawem, gdyż powodują fałszowanie obrazu firmy. Podstawowym spo-

sobem generowania fikcyjnych kosztów jest „kupowanie“ faktur na de facto niewykonane dostawy i 

usługi. Przedsiębiorstwo księguje te faktury w koszty zmniejszając w ten sposób zysk netto, a w konse-

kwencji obciążenia podatkowe. Przedmiotem fikcyjnych faktur są zwykle te dostawy i usługi, które 

bardzo trudno realnie wycenić. Przykładem są tu wszelkie wydatki na doradztwo i konsultacje, usługi 

marketingowe, zakupione programy informatyczne. Wydatki te są zwykle księgowane jako koszty 

sprzedaży oraz koszty, przez co te kategorie rachunku zysków i strat są nazwane żargonowo „kubłami 

na złe koszty”.  

 

 

Podsumowanie  

Mechanizmy kreatywnej księgowości są dobrze opisane w literaturze p. np. Wąsowski 

[2005], a praktyka gospodarcza dostarcza aż nadto przykładów, jak je skutecznie wykorzystać. Choć 

panuje ogólne przekonanie o szkodliwości tego typu praktyk, to nie wydaje się aby w najbliższej przy-

szłości tego typu patologie zostały skutecznie wykorzenione. Pomimo grożących kar zarządy firm są 

silnie zmotywowane, aby kreować, a nawet fałszować swoją księgowość, ponieważ: 

ich zarobki są uzależnione od wykazywanych wyników, 

znajomość rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa pozwala na skuteczne spekulacje akcjami firmy. 

Mimo pozornie rozbudowanego systemu nadzoru przeciwdziałanie praktykom kreatywnej księ-

gowości jest ograniczone, gdyż: 

w spółkach dopuszczonych do publicznego obrotu nadzór właścicielski jest bardzo słaby, ze względu na 

rozproszony akcjonariat, 

rewizja sprawozdań finansowych w swej aktualnej formie nie spełnia swojej roli. 

Trudno też oczekiwać odpowiedniej determinacji ze strony urzędów nadzoru finansowego w sytuacji, 

gdy w wielu krajach praktyki kreatywnej księgowości są nagminnie stosowane także przez instytucje 
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państwowe. Przykładem są tu praktyki „upiększania” wskaźników na poziomie budżetu państwa celem 

chwilowego spełnienia kryteriów warunkujących wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej. 

Potwierdzeniem słabości systemu nadzoru nad przedsiębiorstwami są coraz liczniejsze bankruc-

twa firm, których zarządy zostały uprzednio pozytywnie skwitowane przez Rady Nadzorcze, sprawoz-

dania finansowe zrewidowane bez zastrzeżeń przez wiodące domy audytorskie, a sytuacja gospodarcza 

wysoko oceniona przez renomowane agencje ratingowe
103

. Każde takie bankructwo stanowi jednak 

potwierdzenie tezy, że metody kreatywnej księgowości pozwalają na ukrycie, przynajmniej na jakiś 

czas, problemów ekonomicznych, ale w żaden sposób nie prowadzą do ich rozwiązania. 

                                              
103

 Tuż przed bankructwem Lehmann Brothers cieszył się pełnym zaufaniem rynków, a rating jego obligacji wynosił A +. 
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3. Analiza majątkowo-kapitałowa 

Analiza majątkowo-kapitałowa ma zwykle horyzont wieloletni ze względu na strategiczny cha-

rakter wszelkich działań zmierzających do ewentualnej korekty wielkości oraz struktury aktywów i pa-

sywów. W tej książce przyjęto, że analiza majątkowo-kapitałowa obejmuje badania o charakterze retro-

spektywnym i prospektywnym. Przy czym w tym punkcie omówiono problematykę analizy majątko-

wo-kapitałowej w ujęciu retrospektywnym. Natomiast w rozdziale następnym przestawiono metodykę 

prospektywnej analizy zmian w strukturze aktywów przedsiębiorstwa jako skutku zrealizowania przed-

sięwzięć inwestycyjnych oraz zmian w strukturze pasywów jako efektu wyboru odpowiednich źródeł 

finansowania tych inwestycji. 

W analizie retrospektywnej sytuacji majątkowo-kapitałowej przedmiotem oceny będą strategicz-

ne relacje pomiędzy głównymi grupami aktywów i pasywów. Można uznać, że do podstawowych za-

dań retrospektywnej analizy majątkowo-kapitałowej należy określenie, czy: 

relacje pomiędzy najważniejszymi kategoriami majątku i kapitału przedsiębiorstwa są właściwe, 

wielkość i struktura majątku będącego w dyspozycji kierownictwa firmy są prawidłowe 

uwzględniając skalę prowadzonej działalności gospodarczej, 

struktura pasywów jest poprawna mając na uwadze kryteria dostępności, kosztu i terminu wyma-

galności kapitałów finansujących majątek przedsiębiorstwa. 

 W fazie wstępnej retrospektywnej analizy sytuacji majątkowo-kapitałowej podstawowym źró-

dłem informacji jest bilans
104

. Istotne dane analityk może także znaleźć w „Zestawieniu zmian w kapita-

le (funduszu) własnym” oraz w „Informacji dodatkowej”. Przed przystąpieniem do analizy postać spra-

wozdawcza bilansu powinna zostać poddana wstępnej ocenie istotności polegającej na wyeliminowaniu 

względnie zsumowaniu pozycji marginalnych, nadmiernie szczegółowych. Zaleca się także wyliczenie 

wskaźników struktury dla poszczególnych grup bilansowych oraz pomiar dynamiki zmian tak ujęciu 

bezwzględnym, jak i zmian w wartościach wskaźników strukturalnych w stosunku do poprzednich lat 

działalności przedsiębiorstwa. Efektem tych przekształceń jest bilans w postaci analitycznej, p. tab. 3.1.  

Jeżeli mamy dostęp do źródłowej dokumentacji księgowej, wówczas po stronie aktywów należy: 

zbędne środki trwałe przekwalifikować jako aktywa obrotowe przeznaczone do zbycia, 

papiery wartościowe (akcje, bony skarbowe, obligacje) notowane na giełdzie potraktować jako 

aktywa obrotowe łatwo zbywalne, 

długoterminowe aktywa obrotowe (zwłaszcza należności o terminie płatności dłuższym niż 12 

miesięcy) zakwalifikować jako aktywa trwałe.  

                                              
104

 Jeżeli przedsiębiorstwo sporządza sprawozdania finansowe według MSR, to w analizie majątkowo-kapitałowej pod-

stawowym źródłem informacji jest sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec danego okresu (a statement of financial 

position as at the end of the period) 
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Przypomnijmy, że dla przedsiębiorstw sporządzających bilans według MSR w ramach aktywów 

trwałych wyróżnia się grupę aktywów trwałych przeznaczonych: 

do sprzedaży (available for sale assets) po odpowiedniej cenie, 

do zbycia (assets to be disposed) przy pierwszej okazji po cenie liikwidacyjnej. 

AKTYWA PASYWA 

1 1 

A. Aktywa trwałe po korekcie A. Kapitały własne po korekcie 

      I. Wartości niematerialne i prawne       I. Kapitały podstawowe  

      II. Rzeczowe środki trwałe        II. Kapitały zapasowe i rezerwowe 

      III. Należności długoterminowe       III. Wynik finansowy 

      IV. Inwestycje długoterminowe B. Kapitały obce po korekcie 

      V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe       I. Zobowiązania długoterminowe długoterminowe 

B. Aktywa obrotowe po korekcie       I.1 Kredyty i pożyczki długoterminowe 

      I. Zapasy       I.2. Zobowiązania długoterminowe 

      II. Należności krótkoterminowe       II. Kapitały obce krótkoterminowe 

      III. Środki pieniężne i inwestycje łatwozbywalne       II.1 Zobowiązania krótkoterminowe 

        II. 2 Zobowiązania przetermin. i kredyty krótkotermin. 

Aktywa razem Pasywa razem 

  Kapitały stałe 

  

Tab. 3.1. Bilans w formie analitycznej 
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Po stronie pasywów wskazane jest: 

przeprowadzenie przegrupowań zobowiązań, rezerw, oraz rozliczeń międzyokresowych biernych 

tak aby był możliwy ich podział na zobowiązania krótkoterminowe oraz długoterminowe, 

wyliczenie wartości kapitału stałego jako sumy kapitału własnego oraz zobowiązań długotermi-

nowych, 

wyróżnienie ze względu na wysokie ryzyko zobowiązań przeterminowanych oraz krótkotermi-

nowych kredytów bankowych, 

określenie wielkości kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwo jako różnicy pomiędzy łącz-

ną sumą pasywów a wartością zobowiązań krótkoterminowych nie oprocentowanych. 

Jeżeli przedsiębiorstwo pozyskało znaczne środki poprzez dyskonto weksli, to wartość tego typu trans-

akcji powinno być ujęta jako zobowiązania krótkoterminowe, dla weksli których termin płatności jesz-

cze nie minął. Zgodnie z prawem wekslowym wystawca weksla, także po jego zdyskontowaniu, pozo-

staje odpowiedzialny za płatność weksla w terminie. 

Analiza aktywów i pasywów prowadzona wyłącznie w oparciu o sprawozdanie finansowe firmy 

może okazać się zawodna w przypadku przedsiębiorstwa, gdzie niektóre składniki aktywów użytkowa-

ne są na podstawie umowy najmu lub leasingu operacyjnego. Składniki te nie są ujmowane w bilansie 

po stronie aktywów, a zobowiązania z tego tytułu mają charakter pozabilansowy. Jeśli zatem udział 

pozabilansowych składników aktywów trwałych jest znaczący, wówczas przed przystąpieniem do ana-

lizy struktury majątkowo-kapitałowej należy do bilansu analitycznego wprowadzić wartość tych skład-

ników po stronie aktywów, a po stronie pasywów zobowiązania długoterminowe zwiększyć o wartość 

rat kapitałowych, które leasingobiorca będzie musiał zapłacić leasingodawcy.  

Jeżeli ograniczymy się do bilansu jako podstawowego źródła informacji, to analiza struktury ma-

jątkowo-kapitałowej, zwana niekiedy czytaniem bilansu, opiera się na standardowych metodach anali-

tycznych, tj. porównawczej, badaniu struktury i dynamiki oraz analizie wskaźnikowej. Czytania bilansu 

może być przeprowadzane w układzie poziomym bądź pionowym. Badanie bilansu w układzie pozio-

mym polega na ocenie relacji pomiędzy aktywami i pasywami. Natomiast analiza bilansu w układzie 

pionowym sprowadza się do identyfikacji jego struktury poprzez wyliczenie udziału poszczególnych 

kategorii aktywów oraz pasywów w ogólnej sumie bilansowej, jak również ocenie wewnętrznej struktu-

ry dla wyróżnionych grup majątku i kapitału. Także istotne wnioski można wyprowadzić poprzez wza-

jemne porównywanie bilansów przedsiębiorstwa publikowanych w kolejnych latach. Na tej podstawie 

można sformułować sądy o kierunkach i dynamice zmian w strukturze majątkowo-kapitałowej firmy. 



Edward Radosiński   Wprowadzenie do analizy finansowej 

2016-03-10   

 
182  

Poprawność struktury bilansu szacuje się poprzez przyrównywanie do wielkości planowanych bądź na 

podstawie zestawień międzyzakładowych czynników wewnątrzbranżowych. Dla porównań we-

wnątrzbranżowych można wykorzystać publikacje zbiorcze GUS, a zwłaszcza: 

„Środki trwałe w gospodarce narodowej”, 

„Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych”,  

„Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych”. 

W ujęciu problemowym analiza majątkowo-kapitałowa będzie obejmowało następujące zagad-

nienia szczegółowe, p. rys. 3.1: 

badania relacji między aktywami a pasywami czyli tzw. analiza pozioma bilansu, 

ocena struktury i dynamiki majątku przedsiębiorstwa (analiza pionowa bilansu po stronie akty-

wów), 

analiza struktury i dynamiki źródeł finansowania czyli pasywów (analiza pionowa po stronie pa-

sywów). 

Analiza sytuacji 

majątkowo-kapitałowej

Analiza 

relacji pomiędzy 

aktywami i 

pasywami

Analiza 

pasywów

(kapitału)

Analiza 

aktywów

(majątku)

Rys.3.1.

 

Analiza struktury majątkowo-kapitałowej dostarcza istotnych przesłanek do oceny ryzyka dzia-

łalności gospodarczej, zwłaszcza w aspekcie ryzyka operacyjnego i finansowego. Przy ocenie relacji 

pomiędzy aktywami a pasywami skalę ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej ilustruje stopień 

spełnienia tzw. złotych zasad finansowania, p. pkt 3.1.1. Natomiast czytanie bilansu w układzie piono-

wym po stronie aktywów dostarcza pewnych informacji o skali ryzyka operacyjnego na podstawie zna-

jomości relacji pomiędzy aktywami trwałymi, a obrotowymi. Także wyniki czytania bilansu w układzie 

pionowym po stronie pasywów stanowią istotne uzupełnienie oceny ryzyka finansowego przeprowa-

dzonego na etapie analizy wypłacalności. 
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3.1. Badanie relacji pomiędzy kapitałem a majątkiem - analiza pozioma bilansu  

W ramach analizy poziomej bilansu bada się relacje pomiędzy poszczególnymi kategoriami ak-

tywów i pasywów poprzez ocenę stopnia spełnienia złotych relacji finansowania, p. rys. 3.2. Na tym 

etapie przeprowadza się także wskaźnikowe badania relacji aktywów względem pasywów. 

W przedsiębiorstwie produkcyjnym struktura aktywów ma charakter nadrzędny, gdyż jest w dużej mie-

rze zdeterminowana przez przynależność branżową, a zwłaszcza charakterystykę technologiczną proce-

su wytwarzania. Tym samym inne relacje pomiędzy aktywa trwałymi i obrotowymi będą w branży 

przetwórstwa metali, a inne w branży przetwórstwa spożywczego. Bazując na danych GUS, ujętych na 

przykład w raporcie „Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych”, można sprawdzić, jak 

plasuje się struktura majątkowo-kapitałowa badanej firmy na tle średnich branżowych. Generalanie 

jednak, możliwości korygowania struktury aktywów przez kierownictwo jednostki są stosunkowo nie-

wielkie i sprowadzają się do eliminacji aktywów zbędnych celem poprawy obrotowości i produktywno-

ści majątku produkcyjnego.  

Natomiast w gestii kierownictwa przedsiębiorstwa pozostaje kształtowanie struktury źródeł fi-

nansowania tego majątku czyli pasywów. Kierownictwo jednostki może tu przyjmować różne strategie 

finansowania polegające przede wszystkim na ustalaniu takich proporcji pomiędzy kapitałem stałym a 

kapitałem zmiennym, czy kapitałem własnym a kapitałem obcym, które racjonalizują relację „koszt 

finansowania – ryzyko finansowe”. 

Badając i interpretując te zależności należy zwrócić uwagę, że występują istotne dysproporcje 

pomiędzy wiarygodnością danych o aktywach i pasywach ujętych w bilansie przedsiębiorstwa. Aktywa 

w bilansie są wykazywane z wykorzystaniem historycznego kosztu ich nabycia bądź wytworzenia, a 

zatem aktywa te mogą być przeszacowane lub niedoszacowane w stosunku do rzeczywistej wartości 

majątku firmy
105

. Natomiast zobowiązania w bilansie odpowiadają dość wiernie płatnościom gotówko-

wym w momencie ich wymagalności. 

 

3.1.1. Złote zasady finansowania  

Przy badaniu prawidłowości relacji pomiędzy aktywami a pasywami pomocna może się okazać 

analiza w jakim stopniu spełnione są tzw. złote zasady finansowania: bilansowa i bankowa.  

U podstaw złotej zasady bilansowej, p. tab. 3.2, leży założenie, że majątek źle zbywalny, a zatem 

którego posiadanie wiąże się z dużym ryzykiem, powinien być finansowany w sposób najbardziej bez-

pieczny. Można uznać, że aktywa trwałe są majątkiem źle zbywalnym w porównaniu z aktywami obro-

towymi. Także można przyjąć, że finansowanie kapitałami własnymi jest bardziej bezpieczne niż ko-
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rzystanie w tym celu z kapitałów obcych. Jeżeli zatem struktura majątkowo-kapitałowa jest oparta na 

złotej zasadzie bilansowej, to aktywa trwałe powinny być finansowane przez kapitał własny, a aktywa 

obrotowe - przez kapitał obcy. Zgodnie ze złotą zasadą bilansową wskaźnik zastosowania kapitałów 

własnych powinien spełniać relację:  

kapitał własny

aktywa  trwałe 
   1 (I stopień pokrycia), 

a wskaźnik zastosowania kapitałów obcych: 

kapitał obcy

aktywa obrotowe
  ≤ 1. 

Z powyższego także wynika, że złota zasada bilansowa dopuszcza finansowanie aktywów obrotowych 

nadwyżką kapitałów własnych. 

Pewnym miernikiem poprawności relacji pomiędzy aktywami trwałymi i obrotowymi oraz kapi-

tałami własnymi i obcymi jest wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej definiowany w sposób następujący: 

wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej = 
kapitały własne

kapitały obce
 : 

aktywa trwałe

 aktywa obrotowe
 . 

Wskaźnik ten niekiedy jest nazywany ilorazem pokrycia majątku kapitałami i może być przekształcony 

do następującej postaci: 

iloraz pokrycia majątku kapitałem =
kapitały własne

 aktywa trwałe
 : 

kapitały obce

 aktywa obrotowe
 , 

czyli  

iloraz pokrycia majątku kapitałem = wskaźnik zastosowania kapitałów własnych : wskaźnik za-

stosowania kapitałów obcych. 

Ze względu na budowę wskaźnika ogólnej sytuacji finansowej jego wartości zależą od struktury mająt-

ku oraz struktury kapitału. Przyjmuje się, że im wyższa wartość tego wskaźnika, tym bardziej poprawne 

są relacje pomiędzy majątkiem a kapitałem w przedsiębiorstwie. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
105

 Z tego powodu MSR zalecają stosowanie wyceny aktywów nie na podstawie kosztu historycznego, ale na podstawie 

wyceny rynkowej. 
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Tab. 3.2. Złota zasada bilansowa 

Majątek   Kapitały  

 Majątek trwały  
 

= 
Kapitały własne 

Majątek obrotowy  
 

= 
Kapitały obce 

Majatek razem 
 

= 
Kapitały razem 

   

   

   

Tab. 3.3. Złota zasada bankowa 

Majątek   Kapitały  

Majątek długoterminowy = 
 

= 
Kapitały długoterminowe 

Majątek krótkoterminowy = 
 

= 
Kapitały krótkoterminowe 

Majatek razem 
 

= 
Kapitały razem 

 

Złagodzona wersja złotej zasady bilansowej nosi nazwę złotej zasady bankowej, p. tab. 3.3.
106

 

Według zasady bankowej powinna zachodzić zgodność pomiędzy czasem związania aktywów, a cza-

sem związania finansującego te aktywa kapitału niezależnie od jego pochodzenia (własny czy obcy). 

Zatem czasokres udostępniania kapitałów winien odpowiadać okresowi ich zainwestowania w formie 

majątku produkcyjnego. Z założenia, że płynność aktywów powinna być skorelowana z terminowością 

pasywów wynika, że majątek długoterminowy powinien być finansowany przez kapitał długotermino-

wy, a majątek krótkoterminowy przez kapitał krótkoterminowy. Zgodnie ze złotą zasadą bankową po-

winny zatem zachodzić relacje: 

kapitał długoterminowy

majątek długoterminowy
   1 ; 

                                              
106

 Zasada ta nosi nazwę bankowej, gdyż w bankach powinna obowiązywać reguła zachowania równowagi pomiędzy 

aktywami, a pasywami banku, zgodnie z którą działalność aktywna (udzielanie kredytów) i pasywna (przyjmowanie 

depozytów) powinna być zgodna co do kwot i terminów.  
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kapitał krótkoterminowy

majątek krótkoterminowy
  ≤ 1 . 

Przy czym z powyższych relacji dodatkowo wynika, że złota zasada bankowa dopuszcza finansowanie 

majątku krótkoterminowego także nadwyżką kapitału długoterminowego. 

Jeśli przyjmiemy, że tylko kapitał własny stanowi finansowanie długoterminowe, a do aktywów 

długoterminowych zaliczymy wyłącznie aktywa trwałe, to wówczas złota zasada bankowa jest równo-

ważna złotej zasadzie bilansowej. Natomiast gdy do kapitałów długoterminowych dołączymy także 

kapitały obce o wymagalności przekraczającej 12 miesięcy, to wówczas złota zasada bankowa przybie-

ra postać: 

kapitał własny + kapitał długoterminowy obcy

aktywa trwałe
   1 (II stopień pokrycia), 

czyli: 

kapitał stały

aktywa trwałe
   1, 

przy czym, jeśli spełniona jest powyższa relacja, to firma legitymuje się dodatnim kapitałem obrotowym 

netto.  

Dla firmy, gdzie występują środki obrotowe o bardzo niskim wskaźniku rotacji, złota zasada ban-

kowa może być zdefiniowana w sposób następujący:  

 
kapitał własny + kapitał długoterminowy obcy

 aktywa trwałe + składniki aktywów  obrotowych długoterminowo związane
   1 (III stopień po-

krycia), 

przy czym aktywa trwałe powiększone o składniki aktywów obrotowych długoterminowo związane 

określa się jako aktywa stałe. Tym samym
107

: 

kapitał stały

aktywa stałe
  1 . 

Warunek pełnego pokrycia aktywów stałych przez kapitał stały określa się niekiedy jako tzw. srebrną 

zasadę bankową. 

Należy podkreślić, że stopień przestrzegania złotych zasad bilansowej, jak i bankowej jest tylko 

miarą bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast zasady te pomijają koszty ich 

przestrzegania i związanej z tym problematyki rentowności. Zgodnie ze znaną relacją trade off pomię-

dzy ryzykiem a rentownością, można uznać, że najdroższa jest ta zasada, która minimalizuje ryzyko 

                                              
107

 W ramach analizy wskaźników sektorowych Dudycz i Skoczylas [2008] wyliczają wskaźnik pokrycia aktywów trwa-

łych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi w następującej postaci: 

pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi = (kapitał własny + rezerwy długotermino-

we) / aktywa trwałe + należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy,  

oraz tzw. wskaźnik trwałości struktury finansowania w następującej postaci: trwałość struktury finansowania = (kapitał 

własny + rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe) / aktywa ogółem. 
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prowadzenia działalności gospodarczej, czyli w tym przypadku złota zasada bilansowa. Zasada ta za-

kłada, iż w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa powinien w maksymalnym stopniu uczestniczyć 

kapitał własny, który, co zostanie szczegółowo wyjaśnione w pkt. 4.3, jest najdroższym sposobem fi-

nansowania działalności gospodarczej.  

Z powyższego wynika także, że stopień przestrzegania złotych zasad finansowania jest nie tyle 

oceną prawidłowości struktury majątkowo-kapitałowej firmy, co miarą ryzyka prowadzenia działalno-

ści gospodarczej. Kierownik – ryzykant będzie z premedytacją naruszał te zasady dążąc do zminimali-

zowania kosztów utrzymania struktury majątkowo-kapitałowej. Natomiast kierownik – asekurant bę-

dzie spełniał niekiedy z naddatkiem złote zasady finansowania (np. część aktywów obrotowych finansu-

jąc kapitałami własnymi) świadomie rezygnując z części zysku w zamian za bezpieczeństwo prowadze-

nia działalności gospodarczej. Stosunek kierownictwa przedsiębiorstwa do przestrzegania złotych zasad 

bilansowej i bankowej wyznacza także możliwe strategie finansowania aktywów obrotowych przez 

zobowiązania krótkoterminowe, czyli utrzymywania określonego poziomu kapitału obrotowego netto. 

Jak zaznaczono w pkt. 1.2.2.1, tu także w zależności od skłonności kierownictwa firmy do podejmowa-

nia ryzyka strategie te mogą mieć charakter agresywny bądź zachowawczy. 

Analiza statyczna relacji pomiędzy aktywami i pasywami powinna być uzupełniona przez analizę 

dynamiczną sporządzoną na podstawie tzw. bilansu ruchu. Ta forma bilansu umożliwia ocenę zmian 

aktywów i pasywów na koniec roku sprawozdawczego w porównaniu do ich stanu z początku tego ro-

ku. Przy czym zmiany te muszą spełniać tożsamość: 

suma zwiększeń kategorii pasywów + suma zmniejszeń kategorii aktywów = suma zwiększeń ka-

tegorii aktywów + suma zmniejszeń kategorii pasywów.  

Na podstawie bilansu ruchu można określić tendencje zmian w strukturze bilansu. Poza bilansem ruchu 

w analizie dynamicznej można stosować następujące rachunki przepływów kapitałów [p. Waśniewski, 

1993]: 

bilans różnic, 

bilans pokrycia finansowego, 

rachunki funduszowe. 

Oceniając poprawność relacji pomiędzy majątkiem, a kapitałem, a zwłaszcza proponując okre-

ślone korekty, należy mieć jednak na uwadze, że podstawowe decyzje dotyczące struktury majątkowo-

kapitałowej podejmowane są na strategicznym szczeblu zarządzania firmą. Zagadnienie to jest domeną 

ścisłego zarządu przedsiębiorstwa oraz jego właścicieli reprezentowanych przez Radę Nadzorczą i 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Sugestie specjalisty od zarządzania finansami czy analityka eko-

nomicznego mogą przyczynić się do rozwiązania wielu problemów dotyczących majątku i kapitału 

spółki. Należy jednak pamiętać, że przy podejmowaniu decyzji dotyczących kapitału i majątku firmy 
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istotną rolę odgrywają czynniki o charakterze strategicznym mające swe źródło w zwykle niejawnej 

polityce głównych udziałowców firmy. Jeżeli właścicielami przedsiębiorstwa są inwestorzy działający 

na rynku kapitałowym, to może się okazać, że przedsiębiorstwo jest tylko składnikiem, niekiedy wręcz 

marginalnym, ich portfela inwestycyjnego. Tym samym decyzje tego typu udziałowców, zwłaszcza w 

odniesieniu do zasad finansowania przedsiębiorstwa, mogą wynikać tak z chęci zapewnienia firmie 

optymalnych warunków do rozwoju, jak i dążenia do maksymalizacji przychodów z całości posiadane-

go portfela inwestycyjnego. 
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3.2. Badanie aktywów - analiza pionowa bilansu  

Zadaniem analizy aktywów jest monitorowanie, czy przedsiębiorstwo racjonalnie gospodaruje 

swoim majątkiem. Zasada racjonalności jest spełniona, jeżeli firma posiada tyle majątku, ile jest to 

niezbędne, aby utrzymać założony poziom aktywności gospodarczej. Tylko przy takiej relacji po-

między aktywami a wynikami ekonomicznymi efektywność wykorzystania majątku jest maksymal-

na. W tym kontekście analiza aktywów polega na badaniu dynamiki i struktury poszczególnych skład-

ników majątkowych przedsiębiorstwa celem znalezienia odpowiedzi m.in. na następujące pytania: 

czy tempo zmian wartości aktywów jest skorelowane z dynamiką aktywności gospodarczej fir-

my, 

czy aktywa wykazują właściwą produktywność, 

czy relacje pomiędzy aktywami trwałymi i obrotowymi są prawidłowe mając na uwadze przyna-

leżność branżową przedsiębiorstwa. 

W ramach analizy aktywów należy także ocenić wpływ wielkości i struktury aktywów na poziom ryzy-

ka prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza ryzyka operacyjnego. Należy pamiętać, że mak-

symalne wykorzystanie aktywów daje co prawda wysoką efektywność, ale brak rezerw stwarza zagro-

żenie, że przy nawet incydentalnych zakłóceniach (np. na skutek awarii, czy braku dostawy na czas) 

ciągłość procesu produkcyjnego ulegnie przerwaniu. Analiza aktywów obejmuje, p. rys. 3.3, etapy: 

analizy wstępnej, 

analizy aktywów obrotowych, 

analizy aktywów trwałych. 

Wstępna analiza aktywów polega na zbadania dynamiki kategorii bilansowej „Aktywa ogółem – 

total assets”. Wzrost wartości aktywów ogółem zwykle świadczy o rozwoju przedsiębiorstwa, przyro-

ście jego majątku. Spadek wartości aktywów ogółem może być sygnałem procesów regresywnych, ale 

także może być efektem procesów restrukturyzacyjnych, działań na rzecz odchudzenia (lean manage-

ment) firmy ze zbędnego, niewykorzystywanego majątku. Szczególnie pozytywnym sygnałem jest spa-

dek udziału nieprawidłowych składników aktywów, takich jak: zapasy nadmierne i zbędne, czy należ-

ności przeterminowane. W ramach wstępnej analizy strukturalnej aktywów określana jest struktura ak-

tywów w podziale na aktywa trwałe i aktywa obrotowe, p. rys. 3.4. Miernikiem relacji pomiędzy tymi 

grupami aktywów jest wskaźnik struktury aktywów, czyli
108

: 

wskaźnik struktury aktywów = 
aktywa  trwałe

aktywa obrotowe
 . 

                                              
108

 Wskaźnik struktury aktywów dla danej branży można wyliczyć na podstawie danych publikowanych przez GUS w 

zestawieniu „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych”. 
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Obserwacja zmian tego wskaźnika w kolejnych latach może dostarczyć pewnych informacji o tenden-

cjach w przegrupowywaniu aktywów w przedsiębiorstwie.  

  

 

Rys. 3.4 Struktura aktywów przedsiębiorstwa 

Oprócz badań strukturalnych w tej fazie analizy aktywów powinny zostać przeprowadzone studia 

efektywnościowe z użyciem dodatkowych informacji z rachunku zysków i strat. W ramach tych stu-

diów wyliczany jest wskaźnik wykorzystania aktywów ogółem, zwany też wskaźnikiem obrotowości 

lub produktywności aktywów. Wskaźnik ten definiujemy w sposób następujący: 

przychody netto ze sprzedaży produktów

 aktywa ogółem 
. 

Wskaźnik wykorzystania aktywów ogółem ma kluczowe znaczenie, gdyż w sposób całościowy opisuje 

efektywność handlową majątku przedsiębiorstwa tak w ujęciu krótko (aktywa obrotowe), jak i długoo-

kresowym (aktywa trwałe). Należy jednak mieć na uwadze, że w ramach kategorii „aktywa ogółem” 

ujmowane są te kategorie aktywów, które z definicji nie generują sprzedaży, jak na przykład inwestycje 

długoterminowe. Jeżeli udział inwestycji długoterminowych jest znaczny, to wskaźnik wykorzystania 

aktywów traci swój sens ekonomiczny
109

. 

Do oceny efektywności wykorzystania aktywów stosuje się także wskaźniki rentowności i obro-

towości. Przy czym zagadnienie rentowności aktywów zostało szczegółowo omówione w pkt. 2. Przy-

pomnijmy, że do najważniejszych wskaźników mierzących rentowność aktywów ogółem, tzw. wskaź-

                                              
109

 Między innymi z tych powodów w “Discussion Paper – Preliminary Views on Financial Statement presentation” 

zawarto propozycję, aby przyszłościowe zmiany w sprawozdawczości finansowej szły w kierunku wyraźnego rozdzie-

lenia działalności operacyjnej od inwestycyjnej. Powinno to dotyczyć nie tylko, jak obecnie sprawozdania z przepły-

wów pieniężnych, ale także sprawozdania z sytuacji finansowej (d. bilans) oraz sprawozdania z całkowitych dochodów 

(d. rachunek zysków i strat). 
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ników rentowności majątkowej, zaliczamy wskaźnik rentowności majątku ogółem (ROA – Return On 

total Assets) oraz wskaźnik rentowności operacyjnej.  

Po dokonaniu oceny wstępnej należy przejść do analiz szczegółowych aktywów w podziale na 

aktywa trwałe i obrotowe. W tym rozdziale szczegółowa analiza aktywów została ograniczona do ak-

tywów trwałych, gdyż, przypomnijmy, szczegółowa analiza aktywów obrotowych została już przepro-

wadzona w rozdz. 1 w ramach analizy płynności. Wstępna analiza aktywów trwałych może polegać na 

zbadaniu sald zmiany dla głównych kategorii tej grupy aktywów oraz podjęciu próby rozliczenia tych 

zmian. W informacji dodatkowej pomieszczono tabele zawierające zestawienia rozliczeń zmian dla 

niektórych kategorii aktywów, jak środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i 

prawne, inwestycje długoterminowe. Zestawienia te są szczególnie użyteczne, jeśli chcemy przeprowa-

dzić analizę przyczyn, które spowodowały na przykład istotne różnice pomiędzy stanem w bilansie 

otwarcia, a końcowym stanem w bilansie zamknięcia dla wybranych kategorii aktywów trwałych. 

Zasady szczegółowej analizy aktywów trwałych zostaną zaproponowane dla inwestycji długo-

terminowych oraz rzeczowych środków trwałych. Przy czym inwestycjom długoterminowym przedsię-

biorstwa poświęcono w tej książce osobny rozdział „Analiza finansowa inwestycji w aktywa trwałe”. 

Natomiast w następnym punkcie zostaną przedstawione zasady szczegółowej analizy rzeczowych środ-

ków trwałych, czyli tych aktywów, które stanowią majątek produkcyjny firmy i są bezpośrednio zaan-

gażowane w procesy wytwarzania produktów. Ten składnik aktywów dominuje w strukturze aktywów 

trwałych przedsiębiorstwa produkcyjnego, zatem ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia dynamiki 

procesów gospodarczych oraz uzyskiwanych wyników ekonomicznych
110

. Także na podstawie 

kryterium istności w analizie aktywów trwałych pominięto zagadnienia szczegółowe związane z warto-

ściami niematerialnymi i prawnymi oraz należnościami długoterminowymi
111

. 

 

3.2.1. Rzeczowe środki trwałe  

 Opisane w tym punkcie procedury analizy finansowej rzeczowych aktywów trwałych mają cha-

rakter retrospektywny, a zatem dotyczyły okresów minionych. Rezultaty analizy retrospektywnej mogą 

zostać wykorzystane w ramach studiów przeddecyzyjnych prowadzonych celem przygotowania długo-

terminowego programu reprodukcji rzeczowych aktywów trwałych. Kluczowym elementem programu 

reprodukcji są przedsięwzięcia inwestycyjne czyli wyodrębnione projekty, których zadaniem jest istotne 

                                              
110

 W przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego rzeczowe środki trwałe stanowią 75,4 % aktywów trwałych ogółem 

(dane GUS za 2007 r.).  
111

 W strukturze aktywów trwałych przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego kategorie te mają udział marginalny (od-

powiednio 3,0 % dla wartości niematerialnych i prawnych, 0,8 % dla należności długoterminowych, dane GUS za 2007 r.). 
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odtworzenie lub powiększenie majątku przedsiębiorstwa. Zagadnienie analizy finansowej przedsięwzięć 

inwestycyjnych zostanie omówione na etapie analizy prospektywnej aktywów trwałych, p. pkt. 4.  

Do głównych zadań analizy rzeczowych środków trwałych należy: 

zbadanie zmian wielkości i struktury poszczególnych składników rzeczowych środków trwałych, 

ocena efektywności wykorzystania rzeczowych środków trwałych. 

W ramach analizy rzeczowych środków trwałych należy przeprowadzić badanie najważniejszych pro-

cesów kształtujących dynamikę zmian w obszarze tej kategorii bilansowej, tj. procesów : 

zmniejszających stany rzeczowych środków trwałych, tj. procesów dekapitalizacji, amortyzacji, 

umorzeń i likwidacji, 

zwiększających stany rzeczowych środków trwałych, czyli procesów inwestycyjnych. 

W trakcie analizy sytuacji w obszarze rzeczowych środków trwałych mogą zostać wyprowadzone waż-

ne sugestie co do sposobu użytkowania posiadanego majątku produkcyjnego oraz zmian w strukturze 

tej kategorii aktywów. Tym samym analiza tej kategorii aktywów daje racjonalne podstawy do sformu-

łowania programu restrukturyzacyjnego polegającego na sprzedaży aktywów zbędnych, a następnie 

realizacji nowych zakupów i inwestycji.  

Wyniki analizy rzeczowych środków trwałych mają także istotne znaczenie w badaniu ryzyka 

operacyjnego. Uważa się, że działalność firmy jest tym bardziej ryzykowna, im wyższa jest wartość 

indeksu udziału rzeczowych środków trwałych w aktywach ogółem, gdyż zwykle to skutkuje znaczny-

mi kosztami stałymi. Szczególnie wysokie ryzyko operacyjne można przypisać tym przedsiębiorstwom 

u których występuje przerost mocy produkcyjnych, a jednocześnie firmy te są poddane silnym presjom 

cenowym ze strony konkurentów zagranicznych (przykład: polski przemysł tekstylny z lat dziewięć-

dziesiątych). Jeśli załamie się koniunktura gospodarcza, to przedsiębiorstwa z dużym udziałem rzeczo-

wych środków trwałych w ogólnej wartości majątku są narażone na utratę rentowności. 

 Źródłem informacji w analizie rzeczowych środków trwałych jest przede wszystkim bilans (stu-

dia strukturalno-dynamiczne) oraz rachunek zysków i strat (studia efektywnościowe). Dla rzeczowych 

środków trwałych uzupełnieniem oceny bilansowej jest badanie danych zawartych w informacji dodat-

kowej oraz sprawozdaniach GUS F-01, dotyczy to zwłaszcza danych ujętych w tabeli ”Nakłady na bu-

dowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialne i prawne“ oraz F-03 

„Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych”. Na podstawie tych informacji można sporządzić 

kluczowe, dla oceny gospodarki rzeczowymi środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, zestawienie na-

kładów inwestycyjnych dla poszczególnych grup aktywów trwałych w kolejnych latach bilansowych. 

Analiza tego zestawienia pozwala odpowiedzieć na pytania: 

w jakim kierunku idą największe inwestycje przedsiębiorstwa, 

jakich zmian w strukturze aktywów trwałych można się spodziewać w najbliższych latach. 
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 Ważne dane o sytuacji w obszarze rzeczowych aktywów trwałych można też znaleźć w tabeli 

„Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)“ pomieszczonej w informacji dodatkowej. W tabeli 

tej zawarte są dane dotyczące m.in: 

wartości brutto środków trwałych na początek i na koniec roku bilansowego, w tym: 

zwiększenia wartości poprzez zakup, 

zmniejszenia wartości poprzez likwidację, 

wartości netto środków trwałych na koniec roku bilansowego, 

amortyzacji za okres i skumulowanej amortyzacji (umorzenia), 

odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 

Dane te mogą być przedmiotem analizy w ujęciu bezwzględnym, ale przede wszystkim są wykorzysty-

wane w analizie wskaźnikowej aktywów trwałych.  

We wstępnej fazie analizy rzeczowych aktywów trwałych przeprowadzana jest identyfikacja i 

ocena zmian, jakie zaszły w bezwzględnej wartości tej kategorii aktywów oraz w ich strukturze w bada-

nym okresie. W analizie tej są stosowane podstawowe indeksy dynamiki, tj. przyrosty bezwzględne, 

względne, zestawienia łańcuchowe. Poprzez te porównania można ocenić, czy w obrębie poszczegól-

nych kategorii rzeczowych aktywów trwałych majątek firmy ulega dekapitalizacji czy reprodukcji, a 

jeżeli reprodukcji, to czy ona ma charakter prosty czy rozszerzony. Niekiedy zaleca się badanie struktu-

ry wiekowej rzeczowych aktywów trwałych, ale wówczas analiza taka powinna być prowadzona w 

grupach rodzajowych (np. środki transportu), gdyż trudno porównywać, ze względu na kryterium wie-

ku, przykładowo: sprzęt informatyczny z budynkami. W informacji dodatkowej można znaleźć dane 

(wartość brutto środków trwałych, wielkość dokonanych odpisów amortyzacyjnych) na podstawie któ-

rych można oszacować stopień zużycia majątku produkcyjnego przedsiębiorstwa.  

Szczególnie uważnie należy się przyjrzeć wielkości i dynamice kategorii bilansowej „Środki 

trwałe w budowie”. Istotny wzrost wartości inwestycji rozpoczętych świadczy o realizacji przez firmę 

intensywnego programu modernizacyjnego prowadzącego do unowocześnienia posiadanego majątku. 

Jeżeli wysoka wartość kategorii „Środki trwałe w budowie” utrzymuje się od dłuższego czasu, to warto 

sprawdzić, czy przedsiębiorstwo nie ma problemów z terminowym zakończeniem swoich projektów 

inwestycyjnych. 

 W tej fazie analizy wskazane jest także obliczenie tzw. wskaźnika unieruchomienia majątku 

produkcyjnego w postaci: 

wskaźnik unieruchomienia majątku produkcyjnego = 
rzeczowe środki trwałe

operacyjne aktywa obrotowe
 . 
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Pożądana wartość wskaźnika unieruchomienia jest silnie uzależniona od specyfiki branży do jakiej 

przynależy przedsiębiorstwo. Wskaźnik ten będzie zatem niższy dla branży tekstylnej czy spożywczej, 

wyższy dla branż kapitałochłonnych, jak przemysł stoczniowy czy hutnictwo. 

Oceniając prawidłowość tej relacji strukturalnej należy mieć na uwadze, że istota funkcjonowania 

firmy polega na ustawicznym przemieszczaniu się i transformacji majątku obrotowego w ramach tzw. 

ruchu okrężnego środków przedsiębiorstwa. Specyficzna rola majątku obrotowego sugeruje, iż udział 

tego majątku w aktywach przedsiębiorstwa przynajmniej nie powinien maleć. Natomiast majątku trwa-

łego w formie rzeczowych środków trwałych powinno być tylko tyle, ile jest to niezbędne do obsługi 

środków obrotowych.  

Wzrost udziału rzeczowych środków trwałych w stosunku do aktywów obrotowych może rodzić 

obawy, że przedsiębiorstwo traci elastyczność i ma problemy z wykorzystaniem swojego majątku pro-

dukcyjnego. I na odwrót, ponieważ to majątek obrotowy dynamizuje procesy wytwórcze, zwiększenie 

udziału środków obrotowych, czyli zmniejszenie wskaźnika unieruchomienia, informuje o intensywno-

ści gospodarowania majątkiem firmy i poprawie jego płynności. Jednak bardzo mała wartość wskaźnika 

unieruchomienia może świadczyć już nie tyle o elastyczności majątku, lecz o nadmiernym wyeksploat-

owaniu środków trwałych, zaniechaniu inwestycji modernizacyjnych. 

Z powyższego wynika, że wskaźnik unieruchomienia jest pewną miarą ryzyka operacyjnego. W 

tym przypadku ryzyko to wynika z niebezpieczeństwa, że przy załamaniu się sprzedaży firma nie bę-

dzie w stanie odpowiednio szybko zredukować swój majątek produkcyjny i tym samym ograniczyć 

koszty jego utrzymania. Ryzyko to jest tym wyższe, im wyższy jest udział rzeczowych aktywów trwa-

łych w ogólnej wartości majątku firmy, czyli im wyższy jest wskaźnik unieruchomienia.  

Przy ocenie wskaźnika unieruchomienia należy brać pod uwagę także tendencje inflacyjne. In-

westycje w środki trwałe mają charakter wieloletni, natomiast środki obrotowe są nabywane i zużywane 

na bieżąco. Przy wysokiej inflacji wartość wskaźnika unieruchomienia ulega zniekształceniu (na ko-

rzyść środków obrotowych), ponieważ, przypomnijmy, aktywa w bilansie są ujmowane (jeżeli nie na-

stąpiła urzędowa przecena) na podstawie historycznego kosztu nabycia
112

.  

Istotną fazą analizy rzeczowych środków trwałych jest dynamiczna ocena procesów ich likwi-

dowania i odtwarzania. Sumaryczny efekt tych procesów był oceniany w trakcie analizy zmian ogólnej 

wartości rzeczowych środków trwałych. W tej fazie analizy ocena procesów likwidacji i odtwarzania 

środków trwałych ma charakter względny bazujący na metodach wskaźnikowych, p. rys. 3.5. Analizy 

te pozwolą na wyliczenie indeksów i wskaźników obrazujących stopień zużycia środków trwałych, 

intensywność ich odtwarzania oraz kierunki wykorzystania odpisów amortyzacyjnych.  
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Analiza wskaźnikowa 

rzeczowych aktywów trwałych

w ujęciu 

bilansowym

 w ujęciu 

wynikowym

wskaźnik zyskowności 

aktywów trwałych

wskaźnik wykorzystania

aktywów trwałych 

wskaźnik zużycia 

aktywów trwałych

wskaźnik dekapitalizacji 

brutto

Rys.3.5.
 

Do podstawowych wskaźników ilustrujących względną dynamikę zmian w obszarze rzeczowych 

środków trwałych należą wskaźniki tempa odnawiania i tempa likwidacji rzeczowych środków trwa-

łych. Wskaźnik tempa odnawiania może mieć następującą postać: 

wskaźnik tempa odnawiania = 

 
rzeczowe środki trwałe brutto na koniec roku - rzeczowe środki trwałe brutto na początek roku 

 rzeczowe środki trwałe brutto na początek roku
 

Przy czym jeżeli wartość wskaźnika tempa odnawiania jest większa od 0, to mamy do czynienia z re-

produkcją rozszerzoną, a przy wartościach ujemnych - z reprodukcją degresywną. Jeżeli bazujemy na 

wartości netto rzeczowych środków trwałych, to tempo odtwarzania i modernizacji może być szacowa-

ne na podstawie wskaźnika stopy inwestycji:  

wskaźnik stopy inwestycji = 
nakłady inwestycyjne na rzeczowe środki trwałe

 rzeczowe środki trwałe 
 . 

Tempo likwidacji rzeczowych środków trwałych oceniamy na podstawie wskaźnika likwidacji li-

czonego w sposób następujący: 

wskaźnik likwidacji = 

                                                                                                                                                      
112

 Zagadnienie wyceny aktywów w warunkach wysokiej inflacji jest omówione w MSR 29 (Raportowanie finansowe 

w gospodarce z hiperinflacją - Financial Reporting in Hyperinflationary Economies). 
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rzeczowe środki trwałe brutto zlikwidowane w ciągu roku

 rzeczowe środki trwałe brutto na początek roku
 . 

Wysoki wskaźnik likwidacji środków trwałych obserwujemy w firmach, gdzie znaczna część urządzeń 

produkcyjnych zbliża się do końca swego dopuszczalnego okresu eksploatacji, ale także w tych jed-

nostkach, które zainicjowały szeroki program modernizacji swych mocy wytwórczych. 

Natomiast za pomocą wskaźnika dekapitalizacji brutto bezpośrednio porównujemy tempo odtwa-

rzania do tempa likwidacji rzeczowych środków trwałych, czyli: 

wskaźnik dekapitalizacji brutto = 
nakłady inwestycyjne na rzeczowe środki trwałe 

 rzeczowe środki trwałe brutto zlikwidowane w ciągu roku
 .  

Zakres udziału środków własnych w finansowaniu odtwarzania rzeczowych środków trwałych 

szacujemy za pomocą wskaźników: 

wskaźnik udziału inwestycji w nadwyżce finansowej = 

nakłady inwestycyjne na rzeczowe środki trwałe

 zysk netto + amortyzacja
, 

wskaźnik wykorzystania amortyzacji na inwestycje = 

nakłady inwestycyjne na rzeczowe środki trwałe 

 amortyzacja
 . 

Wskaźnik wykorzystania amortyzacji na inwestycje, zwany też wskaźnikiem odtworzenia określa, jaka 

część amortyzacji została wykorzystana, zgodnie z jej przeznaczeniem, na odtworzenie zużytego mająt-

ku produkcyjnego
113

.  

Wskaźnik wykorzystania amortyzacji na inwestycje niższy od 1 może rodzić podejrzenie, iż w 

przedsiębiorstwie prowadzona jest rabunkowa polityka w odniesieniu do majątku firmy, a środki pie-

niężne odpowiadające amortyzacji są wychwytywane i kierowane do obrotu celem np. ratowania płyn-

ności. Studiując ten wskaźnik trzeba mieć na uwadze, że amortyzacja może być liczona od wartości 

środków trwałych liczonych w cenach ich nabycia. Przy wysokiej inflacji rozszerzona reprodukcja 

środków trwałych zajdzie dopiero wtedy, gdy wskaźnik nakłady inwestycyjne/amortyzacja będzie istot-

nie wyższy od jedności. Dane niezbędne do oszacowania relacji pomiędzy nakładami na zakup środków 

trwałych a wielkością odpisów amortyzacyjnych można znaleźć w informacji dodatkowej.  

Należy pamiętać, że w przedsiębiorstwie amortyzacja jest tylko jednym z możliwych źródeł fi-

nansowania inwestycji. Poza amortyzacją firma może finansować swoje inwestycje z zysku, jak rów-

nież powinna korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, takich jak emisja akcji i obliga-

cji, kredyt bankowy, czy leasing. Tym samym w dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwie tak 

                                              
113

 Amortyzacja jako kategoria ewidencyjna pełni tylko funkcję parametru kalkulacyjnego w procesie odtworzenia ma-

jątku produkcyjnego. Odtwarzanie majątku jest operacją kasową (zakup nowych maszyn i urządzeń) i jest dokonywane po-

przez wydatkowanie nadwyżki pieniężnej. Nadwyżka ta powstaje w przedsiębiorstwie między innymi dzięki mechanizmowi 

naliczania zysku oraz amortyzacji jako kosztu niepieniężnego. 
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wskaźnik udziału inwestycji w nadwyżce finansowej, a tym bardziej wskaźnik wykorzystania amorty-

zacji na inwestycje powinien być wyraźnie wyższy od 1. 

Poza oceną intensywności procesów reprodukcji analiza rzeczowych środków trwałych powinna 

obejmować studia efektywnościowe polegające na badaniu rentowności i produktywności tej kategorii 

aktywów. Przy czym w odniesieniu do rzeczowych środków trwałych wskaźnik rentowności przybiera 

postać: 

wskaźnik rentowności rzeczowych środków trwałych = 

wynik finansowy z działalności  operacyjnej

 rzeczowe środki  trwałe
 . 

Jeśli wartość tego wskaźnika wydaje się być nieprawidłowa, wówczas należy przeprowadzić szczegó-

łowe studia nad wykorzystaniem majątku produkcyjnego firmy. W analizie tej oceniamy stopień uru-

chomienia maszyn i urządzeń technicznych (wskaźniki gotowości produkcyjnej maszyn, sprawności 

maszyn, zaangażowania produkcyjnego), jak również badamy intensywność ich wykorzystania (wskaź-

niki produkcyjnego wykorzystania czasu pracy, przestojów). Przykładowo ważnym wskaźnikiem in-

formującym o skali zaangażowania rzeczowych środków trwałych w proces wytwarzania jest wskaźnik 

technicznego uzbrojenia pracy liczony w sposób następujący: 

wskaźnik technicznego uzbrojenia pracy = 
rzeczowe środki trwałe

liczba pracowników produkcyjnych
 . 

Systematyczny wzrost tego wskaźnika świadczy o postępującym unowocześnianiu procesu produkcyj-

nego, jego umaszynowieniu i automatyzacji. Ponieważ w konstrukcji tego wskaźnika występują wielko-

ści niepieniężne, tego typu studia nad wykorzystaniem majątku trwałego nie są traktowane jako analiza 

finansowa, lecz jako element analizy techniczno-ekonomicznej. 

W ramach analizy wynikowej rzeczowych środków trwałych badana jest także ich produktyw-

ność w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży netto. W tym kontekście wskaźnik produktywności dla 

rzeczowych środków trwałych obliczany jest w sposób analogiczny jak wskaźniki obrotowości dla ak-

tywów obrotowych, czyli:  

wskaźnik produktywności rzeczowych środków trwałych = 

przychody netto ze sprzedaży produktów

 rzeczowe środki trwałe 
 ≈ 

revenue

property, plant, equipment
 . 

Przy czym o ile wskaźniki obrotowości aktywów obrotowych są zaliczane do tzw. krótkookresowych 

wskaźników aktywności przedsiębiorstwa, to wskaźnik produktywności rzeczowych środków trwałych 

jest określany jako długookresowy wskaźnik aktywności firmy.  

Wzrost wskaźnika produktywności rzeczowych środków trwałych jest bardzo dobrym sygnałem, 

informującym o lepszym wykorzystaniu majątku i kapitału przedsiębiorstwa. Jednym z głównych czyn-

ników sprzyjających poprawie wskaźnika produktywności rzeczowych środków trwałych są zmiany w 
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strukturze aktywów na rzecz zwiększenia udziału aktywów obrotowych w aktywach ogółem. Także 

wszelkie działania restrukturyzacyjne, w tym sprzedaż aktywów zbędnych, powinny dać efekt w postaci 

poprawy wartości wskaźnika produktywności. 

Spadek wskaźnika produktywności rzeczowych środków trwałych przy stabilnych, a tym bar-

dziej rosnących, zyskach może świadczyć o prowadzeniu, przez kierownictwo firmy, kreatywnej księ-

gowości. W tym wypadku manipulacje mogą polegać na sztucznym aktywowaniu kosztów, np. poprzez 

traktowanie kosztów remontu jako ulepszenia środka trwałego. Tego typu “aktywa” powiększają war-

tość rzeczowych środków trwałych, ale nie dają efektów w postaci sprzedaży, szerzej na ten temat, p. 

pkt 2.4.  

Podejmując próbę wykorzystania wskaźnika produktywności rzeczowych środków trwałych w 

dynamicznych analizach porównawczych należy mieć na uwadze, że wielkości ujęte w liczniku tego 

wskaźnika czyli przychody ze sprzedaży, mogą rosnąć także ze względu na procesy inflacyjne. Nato-

miast w przypadku przedsiębiorstw nie dokonujących nowych inwestycji rzeczowych wartość ujęta w 

mianowniku (rzeczowe aktywa trwałe) maleje ze względu na umorzenia, co się przekłada na pozorną 

poprawę wskaźnika produktywności aktywów. I na odwrót unowocześnienie majątku produkcyjnego 

firmy poprzez zamianę starych urządzeń na nowe nie musi skutkować wzrostem wskaźnika produktyw-

ności. Wartość bilansowa nowych urządzeń może być tak wysoka w porównaniu z wartością maszyn 

zdekapitalizowanych, że przyrost sprzedaży nie zawsze kompensuje istotny przyrost wartości kategorii 

„aktywa ogółem”.  

 Mając na uwadze długoterminowy charakter wskaźnika produktywności rzeczowych środków 

trwałych Neveu [1985] sugeruje, że ocena prawidłowości jego wartości zależy od aktualnej fazy rozwo-

ju przedsiębiorstwa. W fazie rozpoczynania działalności (start up) wartości wskaźnika mogą być niskie, 

gdyż mimo istotnych inwestycji w aktywa trwałe przychody ze sprzedaży mogą być stosunkowo nie-

wielkie. W fazie szybkiego wzrostu wartość wskaźnika zwykle rośnie, przy czym wzrost ten ma charak-

ter nieciągły, incydentalny. Takie zmiany wartości wskaźnika wynikają z tego, że o ile trend wzrostu 

sprzedaży ma charakter ciągły, to przyrosty wartości rzeczowych środków trwałych są skokowe ze 

względu na stopniowe oddawanie do użytku kolejnych instalacji produkcyjnych. W fazie dojrzałości 

wartość wskaźnika produktywności rzeczowych środków trwałych powinna się utrzymywać na stałym, 

wysokim poziomie. Natomiast w fazie zaniku działalności, a więc liniowego spadku wartości sprzeda-

ży, ponownie obserwujemy fluktuacje wartości wskaźnika produktywności. Wynika to ze skokowego 

obniżania się wartości środków trwałych jako efektu incydentalnego wycofywania zużytych instalacji 

produkcyjnych. Fluktuacje te będą jednak znacznie słabsze niż w fazie inicjacji, gdyż w fazie zaniku 

wartość likwidowanych środków trwałych jest już zwykle bardzo niska.  
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3.3. Badanie pasywów - analiza pionowa bilansu 

Zadaniem analizy pasywów jest przede wszystkim sprawdzenie poprawności relacji pomię-

dzy kapitałem własnym, a kapitałami obcymi finansującymi majątek przedsiębiorstwa. Analiza pa-

sywów składa się z następujących etapów, p. rys. 3.6: 

analiza relacji pomiędzy kapitałem własnym, a kapitałami obcymi, zwana też analizą wstępną 

pasywów, 

analiza kapitałów własnych, 

analiza kapitałów obcych. 

 

Analiza pasywów 

(sytuacji kapitałowej) 

Wstępna analiza 

pasywów

Analiza 

kapitałów własnych

Analiza 

kapitałów obcych

Rys.3.6.

 

Przy czym w tym punkcie zajęto się wyłącznie zagadnieniami relacji pomiędzy kapitałem własnym i 

obcym. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy struktury pasywów w ujęciu retrospektywnym kolej-

nym etapem powinny być analizy szczegółowe dotyczące poszczególnych składników tak kapitałów 

własnych, jak i obcych. Należy jednak przypomnieć, że analiza zobowiązań krótkoterminowych w 

ujęciu retrospektywnym i prospektywnym została przeprowadzana w ramach analizy płynności, p. pkt. 

1.1.1 i pkt 1.2.2.5. Retrospektywna ocena zadłużenia długoterminowego była przedmiotem analizy wy-

płacalności, p. pkt. 1.2.1.5. Prospektywna analiza zmian w wielkości i strukturze kapitałów własnych i 

obcych zostanie przeprowadzona w rozdziale 4. W rozdziale tym zostaną przeprowadzone studia nad 

wpływem określonych źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstwa w aktywa trwałe na długookre-

sowe kształtowanie się struktury kapitałowej firmy.  

W ramach wstępnej analizy bilansu po stronie pasywów dokonywane są standardowe studia 

dynamiki oraz struktury poszczególnych kategorii składających się na kapitał przedsiębiorstwa. Ana-

logicznie jak w przypadku aktywów, badane jest tempo zmian podstawowych składników pasywów 

(kapitały własne, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe), także pod kątem 
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identyfikacji zmian cyklicznych, sezonowych, p. rys. 3.7. Za pozytywną tendencję uważa się wzrost 

sumarycznej wartości pasywów, gdyż świadczy to o rozwoju przedsiębiorstwa. Powiększając swoje 

kapitały kierownictwo firmy winno mieć na uwadze, że zbyt wysokie zasilanie firmy funduszami wła-

snymi czy obcymi może spowodować trudności z ich efektywną absorpcją, a w konsekwencji obniżenie 

rentowności posiadanych środków jako rezultat tzw. rozwodnienia kapitału.  

 

 

 

Rys 3.7. Struktura pasywów przedsiębiorstwa 

W ramach analizy pionowej kapitału przede wszystkim badane są, zgodnie z podziałem przyję-

tym w bilansie, udziały pasywów ze względu na prawo własności. Na podstawie tego kryterium kapita-

ły dzielimy na kapitały własne i obce zwane też dłużnymi. Dla długoterminowej oceny sytuacji finan-

sowej firmy badanie struktury kapitału jest kluczowym etapem postępowania analitycznego. Struktu-

ra kapitału określa skalę ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej oraz zdolność firmy do trwa-

łego utrzymania rentowności. Kierownictwo firmy powinno dysponować strategią dochodzenia do 

takiej struktury kapitału, zwłaszcza proporcji pomiędzy kapitałem własnym i obcym, która uznano za 

prawidłową relację pomiędzy kosztem kapitału finansującego majątek przedsiębiorstwa, a ryzykiem 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

Dla analizy pasywów kluczowe znaczenie ma wskaźnik struktury pasywów zwany też wskaźni-

kiem źródeł finansowania
114, 115, 116

: 

                                              
114

 Odwrotność tego wskaźnika jest nazywana wskaźnikiem dźwigni finansowej czyli: 
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wskaźnik struktury pasywów = 
kapitał własny (equity)

kapitał obcy (total liabilities)
 ) . 

Przy ocenie poprawności relacji pomiędzy kapitałami własnymi a obcymi należy brać pod uwagę czyn-

niki makroekonomiczne (stabilność sytuacji gospodarczej i politycznej, skala inflacji, uwarunkowania 

sektorowe) i mikroekonomiczne (wielkość i stabilność sprzedaży, poziom rentowności, struktura akty-

wów).  

Wskaźnik struktury pasywów jest istotnym miernikiem ryzyka finansowego. Można uznać, że im 

ten wskaźnik jest niższy, tym ryzyko finansowe jest wyższe. Duży udział kapitałów obcych w finanso-

waniu działalności przedsiębiorstwa rodzi niebezpieczeństwo, że w niekorzystnych okolicznościach 

przedsiębiorstwo nie poradzi sobie ze spłatą rat zadłużenia oraz należnych odsetek. Istotne informacje 

co do skali zagrożenia finansowego można uzyskać poprzez szczegółową ocenę warunków kredytowa-

nia działalności przedsiębiorstwa. Jeżeli tylko analitycy mają dostęp do odpowiednich danych, wówczas 

w ramach tego etapu oceny struktury zadłużenia należy ustalić, jaka część kredytów została przyznana z 

oprocentowaniem stałym, a jaka ze zmiennym. Duży udział kredytów o zmiennym oprocentowaniu 

zwiększa ryzyko finansowe, gdyż przy wzroście tempa inflacji przedsiębiorstwo może utracić kontrolę 

nad swoim kosztami finansowymi, ze względu na wzrost stóp procentowych. Przy czym zarząd nie 

zawsze może sobie pozwolić na pełną rekompensatę skutków inflacji, na przykład poprzez wzrost ceny 

sprzedaży swoich wyrobów, ponieważ ten sposób minimalizacji ryzyka finansowego powoduje wzrost 

ryzyka operacyjnego. Jeżeli kredyt został zaciągnięty w walutach obcych, wówczas istotną składową 

ryzyka finansowego jest ryzyko walutowe. Ryzyko to wynika z możliwości niekorzystnej zmiany kur-

sów waluty w której denominowana jest pożyczona suma.  

Dominacja kapitału własnego w strukturze pasywów jest dobrze oceniana przez otoczenie eko-

nomiczne firmy. Przypomnijmy, że kapitał własny tworzą kapitały wniesione przez właścicieli firmy 

oraz kapitały wypracowane przez przedsiębiorstwo w okresie jego funkcjonowania. W przypadku spó-

łek akcyjnych do kapitałów wniesionych przez właścicieli firmy zaliczamy kapitał założycielski (w 

formie kapitału akcyjnego zwykłego i kapitału akcyjnego uprzywilejowanego) oraz kapitały zebrane w 

wyniku emisji kolejnych transz akcji firmy. Natomiast kapitał wypracowany w trakcie działalności 

                                                                                                                                                      

wskaźnik dźwigni finansowej = 
kapitał obcy

kapitał własny
  

115
 Mając zdefiniowane wskaźniki struktury aktywów i struktury pasywów można wykazać, że:  

wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej = 
kapitały własne

kapitały obce
 : 

aktywa trwałe

 aktywa obrotowe
 , 

czyli: 

wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej = wskaźnik struktury pasywów : wskaźnik struktury aktywów.  
116

 Wskaźnik struktury pasywów dla danej branży można wyliczyć na podstawie danych publikowanych przez GUS w 

raporcie „Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych” 
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przedsiębiorstwa są to tzw. zyski zatrzymane, czyli skumulowane odpisy z zysku netto powiększone o 

zysk w danym roku, a pomniejszone o straty z lat ubiegłych i ewentualnie o stratę z roku bieżącego.  

Kapitał własny jest swoistą legitymacją uprawnień właścicielskich dla jego posiadaczy, świadczy 

o ich suwerenności ekonomicznej, daje prawo właścicielom firmy do samodzielnego podejmowania 

decyzji. Znaczący kapitał własny ogranicza ogólne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż 

jest w zasadzie bezzwrotnym źródłem finansowania majątku przedsiębiorstwa. Także kapitał własny 

kompensuje ponoszone straty, pozwalając przedsiębiorstwu zachować zdolność do ciągłości działania. 

Kapitał własny również zmniejsza ryzyko finansowe, zwłaszcza minimalizuje niebezpieczeństwo utraty 

płynności finansowej, gdyż firma dysponująca dużym kapitałem własnym nie powinna mieć proble-

mów z uzyskaniem nowych kredytów po niskim koszcie.  

Także duże rezerwy na zobowiązania zwiększają stabilność finansową firmy. Rezerwy stanowią 

bilansowe zabezpieczenie firmy przed ryzykiem, gdyż wiążą środki, które przedsiębiorstwo może utra-

cić wskutek niekorzystnych zdarzeń, które mogą zaistnieć w przyszłości (naprawy gwarancyjne, rękoj-

mia z tytułu wad ukrytych, konieczność wypłacenia odpraw pracownikom zwolnionych w ramach re-

strukturyzacji). Wysoka wartość rezerw świadczy jednak o dużej niepewności, a czasem nawet braku 

rozeznania, co do terminu i wartości możliwych zobowiązań. Ponieważ rezerwy tworzy się i rozwiązuje 

na podstawie arbitralnych decyzji kierownictwa firmy, zawsze warto sprawdzić, czy przedsiębiorstwo 

nie prowadzi polityki tzw. wygładzania zysków, szerzej p. pkt 2.4. 

Zbyt jednak wysoki udział kapitału własnego może rodzić zastrzeżenia, że przedsiębiorstwo nie 

docenia możliwości użycia kapitału obcego jako sposobu finansowania rozwoju firmy i poprawy ren-

towności kapitału własnego poprzez wykorzystanie tzw. dźwigni finansowej. Dodatkowe zasilenie 

przedsiębiorstwa kapitałami obcymi ma sens jednak tylko wówczas, gdy koszt tego pieniądza będzie 

niższy od stopy zwrotu (rentowności), jaką firma jest w stanie uzyskać ze zwiększonych w ten sposób 

kapitałów stałych (kapitał własny plus długoterminowy kapitał obcy), szerzej na ten temat, p. pkt 4.3. 

Na ponoszenie ciężaru dużego zadłużenia mogą sobie zatem pozwolić tylko kierownictwa tych firm, 

które są przekonane, że wprowadzenie obcego kapitału zaowocuje wzrostem dynamiki sprzedaży przy 

zachowaniu stopy zysków wyższej od kosztu pozyskanego kapitału obcego. 

W tym miejscu należy wspomnieć, że teoria ekonomii formułuje pewne modele optymalnej 

struktury kapitału przede wszystkim ze względu na kryterium średniego kosztu kapitału oraz wynikają-

cej stąd wartości firmy. W tym kontekście kluczową kwestią jest próba odpowiedzi na pytanie, czy 

można zwiększyć wartość firmy wyłącznie poprzez odpowiedni dobór struktury i kosztu kapitału. 

Zgodnie z wnioskami wyprowadzonymi z modelu Millera i Modiglianiego, w warunkach rynku efek-

tywnego, jeśli przedsiębiorstwo nie płaci podatków, to wartość firmy nie zależy ani od struktury kapita-

łowej ani od prowadzonej przez właścicieli polityki dywidendowej. Jeżeli przedsiębiorstwo może wy-
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korzystywać tarczę podatkową, wówczas wartość firmy zależy od struktury finansowania, zwłaszcza 

stopnia wykorzystania dźwigni finansowej mierzonej jako relacja kapitału obcego do własnego. Przy 

czym pewna wartość tej relacji jest optymalna, czyli odpowiada strukturze kapitału przy której wartość 

przedsiębiorstwa jest maksymalna
117

.  

                                              
117

 Jak pisze Barczentewicz „model Modiglianiego-Millera opiera się na takich założeniach, że stosowanie go do anali-

zy (zwłaszcza ilościowej) rzeczywistych rynków jest rażącym nadużyciem” http://www.barczentewicz.com 

 

http://www.barczentewicz.com/
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