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Wstęp 

 Liczne zmiany w otoczeniu gospodarczym firm stawiają przed ich kierownictwem 

coraz większe wymagania. Jednostki gospodarcze chcą okresowo wiedzieć jaka jest ich 

sytuacja finansowa. W związku z tym wykorzystują analizę finansową, która pozwala na 

odzwierciedlenie informacji na temat prawidłowości rozwoju jednostki oraz daje podstawy do 

podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania firmy i dalszego jej rozwoju. 

Szczególnie ważną, z punktu widzenia kierownictwa częścią analizy finansowej jest analiza 

wskaźnikowa. Polega ona na obliczeniu odpowiednich miar przy wykorzystaniu sprawozdań 

finansowych jednostki oraz dokonaniu ich porównania na przełomie lat lub na tle branży1. 

Działania takie pozwalają na ukazanie obecnego stanu finansowego firmy oraz podjęcie 

decyzji w przyszłości.  

 Celem niniejszej pracy jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów 

analizy wskaźnikowej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdania 

finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za lata 2009-2012.  

 Praca składa się z trzech rozdziałów, z których każdy podzielony jest na podrozdziały.  

W rozdziale pierwszym omówiono teoretyczne aspekty analizy finansowej. Skupiono się 

szczególnie na jej istocie i przedmiocie, a także zakresie jej stosowania. Pozwoliło to na 

zapoznanie się z analizą finansową jako instrumentem sprawnego zarządzania firmą. 

Następnie ukazano miejsce analizy finansowej w analizie ekonomicznej. Później opisano 

rodzaje analizy finansowej, gdyż tą w zależności od potrzeb można podzielić w różnoraki 

sposób. Skupiono się także na wyszczególnieniu metod analizy finansowej, a na końcu tego 

rozdziału na  jej źródłach. 

 Rozdział drugi to zaprezentowanie narzędzia badania sytuacji finansowej 

przedsiębiorstwa jakim jest analiza wskaźnikowa. Omówiono jej istotę i znaczenie jakie 

posiadała kiedyś, a także jakie stanowi dziś. Następnie wyróżniono grupy miar, którymi ta 

analiza się posługuje. Przedstawiono tutaj pięć rodzajów wskaźników. W ostatniej części 

rozdziału przedstawiono powiązanie wskaźników finansowych za pomocą analizy 

piramidalnej Du Ponta. 

 Z kolei rozdział trzeci jest rozdziałem empirycznym. Dokonano w nim krótkiej 

charakterystyki badanej spółki. Opisano między innymi jej zakres działalności, strukturę 

organizacyjną, historię, działania społeczne oraz szczególne wyróżnienia. Następnie skupiono 

                                                 
1 L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007, s. 76. 
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się na przeprowadzeniu klasycznej analizy wskaźnikowej na przełomie czterech lat,  

a mianowicie 2009-2012. Przy ocenie rentowności spółki odniesiono się również do 

porównania na tle branży. Zastosowano także analizę metodą Du Ponta, a na końcu zostały 

sformułowane wnioski oraz dokonano oceny sytuacji finansowej firmy. 

 Wszystkie opracowane wyniki badań zostały zamieszczone w tabelach, a część z nich 

także została obrazowo ukazana na wykresach, po czym dokonano analizy w formie 

opisowej. 

 Praca została napisana w oparciu o materiały źródłowe, które stanowiła literatura  

z zakresu analizy finansowej oraz strona internetowa badanej spółki. Niniejsza praca może 

zostać wykorzystana przez Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w celu uzyskania 

opracowanych informacji na temat spółki, którą kieruje albo przez potencjalnych 

akcjonariuszy i inwestorów w celu zakupu akcji przedsiębiorstwa.  
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Rozdział I. Teoretyczne aspekty analizy finansowej 

1.1. Istota, przedmiot i zakres stosowania analizy finansowej 

W celu podejmowania szybkich i efektywnych decyzji ekonomicznych  

w przedsiębiorstwie, niezbędne jest stosowanie odpowiednich narzędzi umożliwiających 

zarówno diagnozowanie aktualnej sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, jak również 

prognozowanie jego przyszłej sytuacji gospodarczej. Jednym z takich narzędzi, wspierających 

proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, jest analiza finansowa. Pojęcie „analiza finansowa” 

można rozumieć wieloaspektowo. Spowodowane jest to jej dość szerokim zastosowaniem.  

Według T. Siudek „analiza finansowa to dyscyplina naukowa dotycząca zespołu 

metod umożliwiających postawienie diagnoz gospodarczych w jednostkach 

organizacyjnych”2. Z kolei W. Gabrusewicz nie definiuje już analizy finansowej, jako 

dyscypliny naukowej, ale uznaje ją za część analizy ekonomicznej, która umożliwia ocenę 

efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji finansowej i majątkowej3. 

Istota analizy finansowej polega właśnie na współzależności efektywności działalności firmy 

wraz z jego sytuacją finansową i majątkową. Gdy efektywność jest coraz większa, wtedy 

sytuacja finansowa firmy staje się coraz lepsza. Natomiast, kiedy efektywność maleje, 

pojawiają się problemy natury finansowej. Zależność tą przedstawia poniższy rysunek 1. 

Rysunek 1. Istota analizy finansowej 

 
 

Źródło: M. Walczak, Prospektywna analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1998, s. 50, [za:]  
Ibidem, s. 19. 

 Obecnie analiza finansowa koncentruje się na ocenach wartościujących  

i wyjaśniających, stąd tak ważna staje się ocena efektywności funkcjonowania 

przedsiębiorstwa oparta na relacjach wartościowych. Co więcej, wnioski nie są formułowane 
                                                 
2 T. Siudek, Analiza finansowa podmiotów gospodarczych, SGGW, Warszawa 2004, s. 155. 
3 W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2007, s. 18. 
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tylko na podstawie danych liczbowych, ale również na podstawie opisów jakościowych, 

takich jak analiza rynku. Konieczne jest to z powodu porównywania osiągnięć 

przedsiębiorstwa z osiągnięciami otoczenia i jego wymaganiami.  

 W celu doskonalszego poznania obiektów i zjawisk występujących w gospodarce 

dokonuje się ich podziału na elementy proste oraz wyszukuje się wszelkich powiązań między 

tymi elementami4. Ten sposób postępowania wskazuje na to, że analiza finansowa jest 

metodą służącą poznaniu i głębszemu przyjrzeniu się zjawiskom ekonomicznym.  

 Najważniejszym zadaniem analizy finansowej jest wykrycie i przedstawienie 

związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi, a także 

wyznaczenie przyczyn zaistniałych zmian oraz przygotowanie decyzji związanych  

z postępowaniem w przyszłości5. Cechą współczesnej analizy jest też to, że dotyczy ona nie 

tylko przeszłości, lecz także przyszłości6. Jest doskonałym narzędziem zarządzania. 

Podejmowanie decyzji może nastąpić dopiero po ocenie sytuacji przedsiębiorstwa przez 

analityków na podstawie danych księgowych oraz obserwacji otoczenia, które mogą znacznie 

wpłynąć na wyciągnięte wnioski. Ocena ta pozwala na doskonalsze zarządzanie zasobami, 

dorównanie wymaganiom rynku oraz sprostanie oczekiwaniom właścicieli.  

 Analiza finansowa może być również rozumiana nie tylko jako narzędzie zarządzania, 

lecz także jako dokument, który powstał w rezultacie zastosowania metod badawczych  

i zmierza do postawienia diagnozy gospodarczej7. Badanie sytuacji finansowej 

przedsiębiorstwa daje możliwość wyboru najkorzystniejszych opcji przy podejmowaniu 

decyzji, a także możliwość szybkiej interwencji, w przypadku nastąpienia przeciwnego niż 

planowano kształtowania się rzeczywistości8. Stosowanie tej formy oceny pozwala 

przedsiębiorcom na pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, spowodowane możliwością 

szybkiego reagowania na zmieniające się warunki. W dzisiejszych czasach bez analizy 

zarządzanie firmą w sposób skuteczny i efektywny byłoby bardzo trudne, a niekiedy 

niemożliwe.  

Chcąc dokonać badań zjawisk ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwie  

i jego otoczeniu należy zastanowić się, co powinno stanowić przedmiot takich badań. Według 

T. Siudek przedmiotem analizy finansowej w przedsiębiorstwie jest jego działalność 
                                                 
4 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2014, s. 11. 
5 Ibidem, s. 12.  
6 W. Gabrusewicz, Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej, Akademia 
Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1992, [za:] W. Gabrusewicz, Podstawy analizy…, op. cit., s. 19. 
7 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 11; K. Stępień, Rentowność a wypłacalność 
przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008, s. 76. 
8 W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011, s. 79. 
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gospodarcza z głównym celem, którym jest zysk9. Przedmiot ten zawiera w sobie stan 

finansowy oraz wyniki finansowe. Pierwszy z nich dotyczy analizy bilansu, źródeł 

finansowania i kapitału obrotowego. Pozwala to na wyrażenie w pieniądzu majątku trwałego, 

obrotowego czy też wartości niematerialnych. Zawiera również finansowe pokrycie tych 

składników. Następną częścią omawianego przedmiotu analizy są wyniki finansowe, które 

prowadzą do zmian stanu finansowego na plus lub minus. Zależne są od wielu czynników 

takich jak przychody ze sprzedaży, koszty własne i inne. Badane są tutaj różne kategorie 

wyniku finansowego np. wynik netto, przyczynowa analiza wyniku czy rentowność. W tej 

części analizowany jest również rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów 

pieniężnych10. 

Zaś Z. Leszczyński i A. Skowronek-Mielczarek w swoich rozważaniach poszerzają 

przedmiot analizy finansowej o procesy finansowe, do których zaliczają m.in. sprzedaż, 

przepływy gotówkowe czy środki pieniężne11. Można jednak zauważyć ścisły związek 

pomiędzy definicjami przytoczonych autorów, który polega na ujęciu pieniężnym jednostki 

gospodarczej i jej działań. Odmienne są jedynie zbiory elementów, które powinny być objęte 

badaniem. Wynika stąd, że przedmiot analizy finansowej zależy od tego, kto ją przeprowadza, 

jaki ma ku temu cel oraz jaki zasób informacji posiada. Ważne jest uświadomienie sobie 

faktu, że analiza może dać całkiem różne wyniki w zależności od tego czy przeprowadza ją 

przedsiębiorstwo na własne potrzeby, czy analiza jest przeprowadzana przez inne podmioty  

z zewnątrz przedsiębiorstwa12.  

Biorąc pod uwagę przedmiot i przeznaczenie analizy finansowej można podzielić ją na 

wewnętrzną i zewnętrzną13. Badania wewnętrzne są pomocne kierownictwu przy 

przeprowadzaniu procesu zarządzania, dlatego wyniki muszą być dogłębne i przedstawione  

w sposób rzetelny. Analizą zewnętrzną zainteresowane jest otoczenie, które chce poznać 

działalność danej jednostki. 

 W analizie finansowej wyróżniono następujące zakresy badań14: 

• przedmiotowy, 

• czasowy, 

• przestrzenny, 

                                                 
9 T. Siudek, op.cit., s. 156. 
10 Ibidem. 
11 Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004,  
s. 32. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, s. 56. 
14 W. Gabrusewicz, Podstawy analizy…, op. cit., s. 23. 
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• podmiotowy.  

Analiza finansowa w dzisiejszych czasach przeprowadzana jest nie tylko w celu 

badania przeszłej działalności przedsiębiorstwa i historycznej oceny, lecz jest 

przeprowadzana również po to, aby mając przeszłe wyniki móc wyciągnąć wnioski na 

przyszłość. Wymiar przestrzenny związany jest zaś ze znaczącą zależnością jednostki 

gospodarczej od otoczenia oraz potrzeby porównania tej jednostki z jednostkami 

występującymi na zewnątrz. Zakres przedmiotowy jest ściśle związany z szeroko 

rozumianymi zewnętrznymi warunkami, które mają wpływ na wyniki finansowe firmy i jej 

rozwój, a zarazem dotyczy otoczenia szczegółowego obejmującego wybrane 

przedsiębiorstwo15. Analiza otoczenia jest konieczna, aby sprawnie obserwować miejsce 

badanego przedsiębiorstwa na rynku, aby móc przewidywać zmiany warunków systemowych 

oraz obserwować zachowanie się konkurencji i jej wpływ na kształtowanie się rynków 

zaopatrzenia i zbytu. Powyższe wnioski obrazowo ukazuje rysunek 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Gabrusewicz, Podstawy analizy…, op. cit., s. 23-26. 

1.2. Analiza finansowa jako podstawowy dział analizy ekonomicznej 

Zmieniające się warunki otoczenia, coraz to większe wymagania klientów oraz 
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15 Ibidem, s. 25. 
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trudniejsze. Przedsiębiorcy mając za cel maksymalizację rynkowej wartości swojej firmy 

zmuszeni są do analizowania wewnętrznych i zewnętrznych zdarzeń ekonomicznych 

występujących w gospodarce rynkowej16. Analiza ta polega na rozłożeniu badanego zjawiska 

na części i dokładnym przyjrzeniu się każdej z nich, aby w pełni móc dokonać oceny 

postępowania jednostki i wyciągnąć wnioski potrzebne do działania. 

Jednym z podstawowych źródeł informacji potrzebnych do podejmowania decyzji  

w przedsiębiorstwie jest analiza ekonomiczna. Jest to dyscyplina naukowa zajmująca się 

wyszukiwaniem i mierzeniem związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi 

oraz wykrywaniem za pomocą rozmaitych metod badawczych prawidłowości dotyczących 

zachowania jednostek organizacyjnych i ich reakcji płynących z otoczenia17. Łączy ona  

w sobie dzisiejszą działalność firmy oraz przyszłe efekty tej działalności. Jej przedmiotem są 

zjawiska i procesy gospodarcze występujące zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak  

i w jego otoczeniu. Analizę ekonomiczną można podzielić na18: 

• analizę mikroekonomiczną, która obejmuje badaniem poszczególne jednostki 

gospodarcze, 

• analizę makroekonomiczną, która bada zjawiska ekonomiczne całej gospodarki 

narodowej, 

• analizę finansową, która obejmuje badaniem stronę finansową przedsiębiorstwa, 

• analizę techniczno-ekonomiczną, która bada stronę rzeczową i osobową 

przedsiębiorstwa. 

Podział analizy ekonomicznej w formie graficznej prezentuje rysunek 3. 

Rysunek 3. Podział analizy ekonomicznej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, 
Warszawa 2007, s. 222. 

                                                 
16 M. Wypych [red.], Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, ABSOLWENT, Łódź 2007,  
s. 24 i n. oraz W. Skoczylas, T. Waśniewski, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja 
Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004, s. 5.  
17 J. Więckowski, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1988, s. 32, [za:] 
T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 11. 
18 L. Bednarski, op. cit., s. 7, [za:] J. Mierzejewska-Majcherek, op. cit., s. 222. 

Analiza 
ekonomiczna

Analiza 
mikroekonomiczna

Analiza 
makroekonomiczna Analiza finansowa Analiza techniczno-

ekonomiczna



11 
 

Analiza finansowa, obok analizy techniczno-ekonomicznej stanowi najważniejszą 

część analizy ekonomicznej. Do zagadnień, którymi zainteresowana jest analiza finansowa 

można zaliczyć19: wstępną i rozwiniętą analizę bilansu, rachunku zysków i strat, ustalenie  

i ocenę przepływów pieniężnych, źródła przychodów i cele ich przeznaczenia, analizę wyniku 

finansowego i czynników go kształtujących oraz płynność finansową czy rentowność.  

Z kolei analiza techniczno-ekonomiczna skupia się bardziej na rzeczowych  

i osobowych czynnikach produkcji, takich jak zatrudnienie czy asortyment produkcji. Chcąc 

wykryć powiązania przyczynowo-skutkowe w przeprowadzanej ocenie działalności 

przedsiębiorstwa, niezbędne jest połączenie analizy finansowej i techniczno-ekonomicznej20. 

Należy pamiętać, że kierownictwo nie powinno podejmować decyzji jedynie na podstawie 

analizy finansowej, gdyż jej wyniki są jedynie potwierdzeniem osiągniętych rezultatów,  

a powstałe odchylenia należy powiązać również z niefinansową częścią przedsiębiorstwa.  

Analiza finansowa stanowi najstarszy historycznie dział analizy ekonomicznej. 

Początkowo przeprowadzano jedynie analizę bilansu oraz rachunku zysków i strat21. Ocena 

sytuacji przedsiębiorstwa koncentrowała się jedynie na wynikach finansowych. Z biegiem 

czasu zaczęto brać pod uwagę również inne aspekty jak na przykład zadowolenie 

pracowników czy wykorzystywane zasoby. Spowodowało to mocne powiązanie obu części 

analizy ekonomicznej oraz ich wzajemny wpływ na wyciągane wnioski, dzięki czemu 

uzyskane informacje stały się bardziej solidne i wiarygodne.  

1.3. Rodzaje i metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie 

Analizę finansową w przedsiębiorstwie, w zależności od potrzeb, można podzielić  

w różnorodny sposób. Ten podział może być zależny od różnych czynników. Ważne jest to 

jaki cel ma przeprowadzenie analizy, kto ją przeprowadza, a także dla jakiego okresu 

dokonywane są badania. Do kryteriów, które mają istotne znaczenie można zaliczyć 

następujące elementy22: 

• przeznaczenie analizy, 

• czas, którego dotyczy, 

• przyjęte metody badawcze, 

• szczegółowość opracowania, 

                                                 
19 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op.cit., s. 15. 
20 W. Skoczylas, T. Waśniewski, Teoria i praktyka…, op. cit., s. 18. 
21 Ibidem, s. 6. 
22 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op.cit.,  s. 17;  K. Stępień, op. cit., s.79. 



12 
 

• przedmiot analizy. 

Główne kryteria oraz rodzaje analizy finansowej przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Główne kryteria i rodzaje analizy finansowej 

Kryterium podziału Rodzaje analizy finansowej 

Przeznaczenie analizy 
• zewnętrzna 

• wewnętrzna 

Czas, którego dotyczy 

• retrospektywna 

• bieżąca 

• prospektywna 

Przyjęte metody badawcze 

• funkcjonalna 

• kompleksowa 

• decyzyjna 

Szczegółowość opracowania 
• ogólna  

• szczegółowa 

Przedmiot analizy 
• analiza sytuacji finansowej 

• analiza dokonań jednostki 

Źródło: T. Jachna M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 18; K. Stępień, op. cit., s.78. 

Ze względu na przeznaczenie analizę finansową podzielono na zewnętrzną  

i wewnętrzną. Graficznie ukazuje to rysunek 4. 

Rysunek 4. Podział analizy finansowej ze względu na przeznaczenie 

 
Źródło: T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 18. 

Badania prowadzone przez firmę na potrzeby wewnętrzne, czyli dające ocenę 

przeszłych wyborów i ułatwiające podjęcie kolejnych kroków przez kierownictwo powinny 

być dokładne, precyzyjne i wnikliwe. Ważne jest zauważenie powiązań przyczynowo-

Przeznaczenie 
analizy

Analiza 
zewnętrzna

Analiza 
wewnętrzna
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skutkowych, które pozwolą kadrze zarządzającej zobaczyć rzeczywisty stan firmy  

i podejmować trafne decyzje w przyszłości23.  

Natomiast analiza zewnętrzna sporządzana jest dla podmiotów spoza 

przedsiębiorstwa takich jak akcjonariusze, banki, czy przyszli inwestorzy, a także dostawcy  

i odbiorcy a nawet dziennikarze ekonomiczni. Analiza ta ma na celu dostarczenie określonym 

użytkownikom informacji o przedsiębiorstwie, jego wielkości, celach, asortymentach, czy też 

o pozycji firmy na rynku krajowym i zagranicznym24. 

Biorąc za kryterium podziału czas, którego dotyczy analiza, analizę finansową można 

podzielić na trzy części (rysunek 5): 

• analizę retrospektywną, 

• analizę bieżącą, 

• analizę prospektywną.  

Rysunek 5. Podział analizy finansowej ze względu na czas objęty analizą 

 

 
Źródło: T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa..., op. cit., s. 18. 

Analiza retrospektywna (ex post) dotyczy działań podjętych w przeszłości. Skupia 

się na badaniu historycznych wyników działalności. Analiza ta ma dwa główne cele – 

poznawczy i decyzyjny. Badania przeprowadzane są, aby dowiedzieć się jak wyglądała 

sytuacja przedsiębiorstwa w przeszłości, co pozwoli na wyciągnięcie wniosków  

i podejmowanie prawidłowych i rozważnych decyzji w przyszłości25. 

Z kolei analiza bieżąca ma na celu zbieranie informacji o przebiegu zjawisk  

w określonym czasie, oraz porównywanie ich z wielkościami planowanymi, a w razie 

wystąpienia odchyleń informowanie komórek odpowiedzialnych za dane zjawisko, w celu 

szybkiego reagowania na nieprawidłowości poprzez działania naprawcze. Analiza bieżąca jest 

                                                 
23 Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, op. cit., s. 57; T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena 
przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 19; K. Stępień, op. cit., s. 79. 
24 Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, op. cit., s. 56; K. Stępień, op. cit., s. 78. 
25 Ibidem, s. 57 i odpowiednio ibidem.  
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prospektywna
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często wykorzystywana dzięki szybkiemu dostarczaniu informacji, co ułatwia zarządzanie 

przedsiębiorstwem26. 

Następnym rodzajem analizy finansowej jest analiza prospektywna (ex ante), która 

dotyczy przyszłych decyzji. Jest stosowana podczas opracowywania planów gospodarczych. 

Pozwala na ustalenie i dokonanie oceny różnych założeń, zanim podjęta zostanie ostateczna 

decyzja27.  

W zależności od przyjętej metody badań, analizę finansową można podzielić na trzy 

części (rysunek 6):  

• analizę funkcjonalną,  

• analizę kompleksową, 

• analizę decyzyjną. 

Rysunek 6. Podział analizy finansowej ze względu na przyjętą metodę badań 

 
Źródło: T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 18. 

Analiza funkcjonalna polega na odcinkowym badaniu zjawisk powstających  

w firmie przez jednostki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne za kształtowanie się tych 

zjawisk. Analiza ta przeprowadzana jest w wielu komórkach jednocześnie przez osoby dobrze 

znające zaistniałe zdarzenia ekonomiczne, co znacznie skraca czas jej przeprowadzania. 

Prowadzona w taki sposób analiza posiada jednak istotne wady. Jedną z nich jest brak 

obiektywizmu ze strony osób oceniających przeszłe zjawiska. Spowodowane jest to faktem, 

że każdy chce ukazać wyniki swojej pracy w jak najlepszym świetle, aby otrzymać 

pozytywną opinię. Stosując ten rodzaj analizy trudno jest również zauważyć wzajemne 

oddziaływania i powiązania pomiędzy poszczególnymi zjawiskami gospodarczymi, dlatego 

analiza funkcjonalna powinna być stosowana tylko dla przeszłości28. 

                                                 
26 L. Bednarski, op. cit., s. 13; T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 19-20; K. Stępień, 
op. cit., s. 79-80. 
27 Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, op. cit., s. 57; T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena 
przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 20; K. Stępień, op. cit., s. 80. 
28 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 20 i odpowiednio ibidem. 

Metoda badań

Analiza 
funkcjonalna

Analiza 
kompleksowa Analiza decyzyjna



15 
 

Natomiast analiza kompleksowa bierze pod uwagę całe przedsiębiorstwo i wszystkie 

zachodzące w nim zjawiska wraz z ich powiązaniami, uwarunkowaniami i zależnościami. 

Przeprowadzenie tej analizy wymaga więcej czasu, ponieważ konieczne jest całościowe 

spojrzenie na jednostkę gospodarczą. Analiza kompleksowa jest skuteczniejszym narzędziem 

badania sytuacji przedsiębiorstwa niż analiza funkcjonalna, ponieważ dostarcza 

uporządkowanych i wzajemnie powiązanych informacji29. 

Zaś analiza decyzyjna, jak sama nazwa mówi, pomaga podejmować decyzje. Polega 

ona na przeprowadzaniu badań wycinkowych, które dotyczą podjętej lub zrealizowanej 

decyzji. Uwzględniane są tutaj współzależności i powiązania zjawisk oraz układ 

chronologiczny. Zakres badań zależy od czasu, którego badanie dotyczy oraz charakteru  

i złożoności problemu30.  

Kolejne kryterium podziału analiz to szczegółowość badań, a jego podział przedstawia 

rysunek 7. 

Rysunek 7. Podział analizy finansowej ze względu na szczegółowość badań 

 

Źródło: T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa..., op. cit., s. 18.  

Analiza ogólna służy do oceny całokształtu przedsiębiorstwa i podjęcia bieżących  

i przyszłych rozwiązań. Opiera się na niewielu wskaźnikach syntetycznych, ponieważ 

dotyczy jedynie najistotniejszych zagadnień związanych z działalnością gospodarczą. Nie 

ukazuje współzależności pomiędzy zjawiskami gospodarczymi31. 

Z kolei analiza szczegółowa jest pogłębieniem analizy ogólnej. Skupia się na 

poszczególnym zjawisku od momentu jego powstania, poprzez jego kształtowanie oraz 

możliwość wpływu na jego zmianę. Następuje to w sposób dokładny i wnikliwy przy 

szerokiej grupie wskaźników i obszernym zakresie informacji. Badanie to umożliwia 

dostrzeżenie zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy analizowanymi zjawiskami32. 

                                                 
29 Ibidem. 
30 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 21; K. Stępień, op. cit., s. 80-81. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 

Szczegółowość 
badań

Analiza ogólna Analiza 
szczegółowa



16 
 

Biorąc pod uwagę przedmiot analizy, analizę finansową podzielono na: 

• analizę sytuacji finansowej, 

• analizę dokonań jednostki gospodarczej. 

Podział ten graficznie ukazuje rysunek 8.  

Analiza sytuacji finansowej to analiza stanu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. 

Polega ona na dokonaniu wstępnej analizy dynamiki i struktury bilansu oraz przeprowadzeniu 

analizy wskaźnikowej. Pozwala na ocenę przekształceń zaistniałych w przedsiębiorstwie,  

a dokładniej w jego aktywach i pasywach w ciągu okresu, którego dotyczyło badanie, dzięki 

danym na koniec i na początek badanego okresu33. 

Rysunek 8. Podział analizy finansowej ze względu na jej przedmiot 

 
 

Źródło: K. Stępień, op. cit., s. 81. 

 Kolejny rodzaj badań, analiza dokonań jednostki jest ważna głównie dla 

kierownictwa, właścicieli czy potencjalnych inwestorów. Dzięki jej zastosowaniu możliwe 

jest dokonanie oceny przedsiębiorstwa pod względem osiągniętych wyników oraz 

kierownictwa pod względem skuteczności jego decyzji zarządczych. Analiza ta obejmuje 

wstępną analizę rachunku zysków i strat, wstępną analizę przepływów pieniężnych, a także 

wskaźnikową analizę rentowności i płynności finansowej34. 

Znając już kryteria podziału analizy finansowej warto zapoznać się z jej metodami.  

E. Nowak określa metody analizy finansowej, jako pewne sposoby postępowania, które 

stosuje się świadomie przy badaniu zjawisk i procesów finansowych35. Są one 

wykorzystywane w celu przeprowadzenia analizy w taki sposób, aby uzyskane informacje 

były pomocne. Techniki te oparte są na pewnych założeniach, które ustalono w celu 

wyjaśnienia formowania się danego zjawiska. 

                                                 
33 K. Stępień, op. cit., s. 81. 
34 Ibidem. 
35 E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2008, s. 45. 
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W analizie finansowej zastosowanie mają dwa rodzaje metod: metody specyficzne 

wypracowane dla tej dyscypliny oraz metody zapożyczone z innych dyscyplin finansowych 

takich jak matematyka czy statystyka, które zostały odpowiednio przystosowane do analizy 

procesów gospodarczych w firmie36. Metody analizy finansowej można klasyfikować według 

różnych kryteriów. 

 Biorąc pod uwagę kolejność rozpatrywania zjawisk szczegółowych i ogólnych można 

wyróżnić metodę indukcyjną i dedukcyjną37. Technika indukcyjna, zwana też metodą 

scalania, polega na rozpoczęciu badania od zjawisk szczegółowych i elementarnych, 

a następnie przechodzeniu do zjawisk ogólnych, ocen i wniosków, czyli do syntezy. Bada 

zjawiska od przyczyn do skutków ich powstania oraz od czynników do wyników, na których 

poziom miały wpływ oceniane czynniki. Zaletą tej metody jest duża obiektywność, ponieważ 

w czasie prowadzenia badań analityk nie zna ostatecznych wyników. Zaś wadą jest bardzo 

duża pracochłonność, gdyż niezbędne jest tutaj badanie wszystkich zjawisk szczegółowych, 

niezależnie od tego, jaki miały one wpływ na ostateczne wyniki działalności 

przedsiębiorstwa. Ma zastosowanie w analizach krótko- i średniookresowych38. Reasumując 

istotą techniki indukcyjnej jest formułowanie uogólnień na podstawie wnikliwego 

rozpoznania zjawisk cząstkowych, co graficznie przedstawia rysunek 9. 

Rysunek 9. Istota metody indukcyjnej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 21  
i n. 

 Metoda dedukcyjna, zwana techniką rozdrabniania, ma odwrotny kierunek badań niż 

metoda indukcyjna. Przechodzi się tu od zjawisk ogólnych do szczegółowych, od wyników 

do czynników oraz od skutków do przyczyn. Badania rozpoczyna się od określenia wyniku 

finansowego firmy, a następnie analizuje się czynniki kształtujące ich wielkość i stopień 

zmian. W ten sposób zwraca się uwagę tylko na te czynniki, które miały istotny wpływ na 

ostateczne wyniki przedsiębiorstwa, co zmniejsza pracochłonność. Metoda ta jest trudniejsza 

                                                 
36 W. Skoczylas, T. Waśniewski, Teoria i praktyka…, op. cit., s. 23.  
37 Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, op. cit., s. 36. 
38 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 21 i n. 

Analiza szczegółowa Synteza wyników
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niż metoda indukcyjna, ale praktyczniejsza. Ma zastosowanie w analizach rocznych  

i wieloletnich39. Istotę metody dedukcyjnej prezentuje rysunek 10. 

Rysunek 10. Istota metody dedukcyjnej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 22. 

 

Natomiast metoda redukcji (weryfikacji) jest techniką indukcyjno-dedukcyjną. 

Składa się z trzech etapów. Pierwszy to formułowanie tezy i wstępnych wniosków 

charakteryzujących badane zjawisko, drugi to zweryfikowanie prawdziwości tez i wniosków 

w toku prac analitycznych, a trzeci to podsumowanie ustaleń dokonanych w części 

weryfikacji i sformułowanie syntezy końcowej, zawierającej oceny badanego zjawiska wraz  

z wnioskami, co do dalszego postępowania. Zależność tą przedstawia rysunek 11. W praktyce 

metoda ta jest bardzo przydatna, najmniej pracochłonna oraz pozwala na szybkie uzyskanie 

wiarygodnych wyników badań. Może być stosowana we wszystkich rodzajach analiz40. 

Rysunek 11. Istota metody redukcyjnej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 23. 

Ze względu na etapy prac analitycznych i połączony z nimi stopień pogłębiania 

prowadzonych badań można wyróżnić: metody badań wstępnych i metody badań 

przyczynowych41.  

Metody badań wstępnych dają możliwość ogólnego poznania przedmiotu analizy i są 

podstawą do badań przyczynowych.  Wiodącą techniką wśród metod badań wstępnych jest 

                                                 
39 Ibidem, s. 22. 
40 W. Sasin, Poradnik analityka, czyli analiza ekonomiczno-finansowa w praktyce, CDO-F, „Vector” 1992, s. 30, 
[za:] T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 23. 
41 K. Stępień, op. cit., s. 86. 
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metoda porównań. Jak sama nazwa mówi, metoda ta polega na porównaniu ze sobą 

przynajmniej dwóch zjawisk, z których jeden jest przedmiotem porównań, a drugi podstawą 

do porównania. Pozwala to na ustalenie odchyleń, względnych lub bezwzględnych, 

umożliwiających dokonanie oceny pozytywnej lub negatywnej. W zależności od wielkości 

przyjętej za bazę odniesienia, wyróżnia się następujące kierunki porównań42: 

• porównania z planem – odniesienie osiągniętych wyników do danych planowanych, 

• porównania w czasie – bazą odniesienia są wielkości rzeczywiste okresów ubiegłych, 

• porównania w przestrzeni – odniesienie wyników osiągniętych przez przedsiębiorstwo 

do wyników innej jednostki lub wielkości średnich w danej branży. 

Kolejna grupa metod należąca do badań wstępnych to metody jakościowe. Ujmują 

one badane zjawiska w formie opisowej i niemierzalnej. Są łatwe i praktyczne  

w zastosowaniu, ale nie pozwalają na ilościowe ujęcie przedmiotu badań, dlatego stwarzają 

jedynie podstawę do zastosowania ilościowych metod analizy przyczynowo-skutkowej43.  

W analizach wstępnych nie jest możliwe precyzyjne określenie zależności pomiędzy 

badanym zjawiskiem a czynnikami je warunkującymi, dlatego aby osiągnąć istotne i cenne 

wyniki, konieczne jest zrobienie kolejnego kroku w badaniach. Takim właśnie krokiem jest 

analiza przyczynowa, która stanowi pogłębiony etap badań. Zmierza się w niej do ustalenia 

wpływu danych czynników na powstanie odchyleń wykrytych w toku analizy 

porównawczej44. W analizie pogłębionej występuje kwantyfikacja zjawisk gospodarczych, 

którą stosuje się w metodach ilościowych. Wyniki osiągnięte przy zastosowaniu metod 

ilościowych są bardziej obiektywne i jednoznaczne, co daje im przewagę nad metodami 

jakościowymi. Techniki te można podzielić na45: 

• metody deterministyczne, 

• metody stochastyczne. 

 Metody deterministyczne pozwalają na określenie, jaka część odchylenia 

rozpatrywanej zmiennej ekonomicznej spowodowana jest działaniem poszczególnych 

czynników. Zależność ta przedstawiana jest w postaci związku funkcyjnego. Nie 

uwzględnienia się tutaj czynników losowych, które wypływają na poziom analizowanych 

zmiennych, przez co techniki te nie są precyzyjne. Są jednak proste i mało pracochłonne. 

Stosowane najczęściej w analizach retrospektywnych pomagają wyjaśnić przyczyny 

                                                 
42 L. Bednarski, op. cit., s. 20. 
43 K. Stępień,  op. cit., s. 87. 
44 L. Bednarski, op. cit., s. 25. 
45 T. Waśniewski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 
Warszawa 1997, s. 24, [za:] W. Skoczylas, T. Waśniewski, Teoria i praktyka…, op. cit., s. 25. 
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niepowodzeń, a także pozwalają na ich zapobieganie w przyszłości. Wśród metod 

deterministycznych można wyróżnić następujące metody46: 

• logarytmowania, 

• funkcyjna, 

• podstawień krzyżowych, 

• kolejnych podstawień, 

• różnic cząstkowych, 

• proporcjonalnego podziału odchyleń 

• podziału odchyleń łącznych, 

• współczynnikową, 

• średniej arytmetycznej. 

 Natomiast metody stochastyczne uzupełniają metody deterministyczne. Cechują się 

one większą precyzją, ponieważ oprócz czynników podstawowych uwzględniają również 

czynniki losowe. Co więcej, liczba czynników i postać zależności, nie są z góry ustalone, ale 

wynikają z przeprowadzanego rozeznania w analizie wstępnej47. Mają one zastosowanie 

głównie w badaniach prospektywnych, uwzględniając czynniki oddziałujące na wyniki  

w przeszłości jak i te, które mogą wystąpić w przyszłości. Wyróżnia się następujące 

metody48: 

• ekonometryczne, 

• dyskryminacyjne, 

• taksonomiczne. 

1.4. Źródła analizy finansowej 

Informacje w przedsiębiorstwach mają bardzo istotne znaczenie przy podejmowaniu 

różnego rodzaju decyzji. Są one ważne dla zarządu i kierownictwa, czyli odbiorców 

wewnętrznych, ale także dla otoczenia. Zarządzający przedsiębiorstwem potrzebują 

informacji o jego funkcjonowaniu i sytuacji finansowej, aby ocenić dotychczasowe działania, 

takie jak rozmiary i struktura produkcji czy cenowa polityka firmy, oraz aby móc 

odpowiednio kierować sytuacją przedsiębiorstwa w przyszłości i dobrze wykorzystywać 

                                                 
46 E. Siemińska, Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, Dom Organizatora, Toruń 2002, 
s. 102; E. Urbańczyk, Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 1998, s. 19 i n.; T. Waśniewski, Analiza finansowa…, op. cit., s. 24 i n., [za:]  
K. Stępień, op. cit., s. 88. 
47 W. Gabrusewicz, Podstawy analizy..., op. cit., s. 38. 
48 W. Skoczylas, T. Waśniewski, Teoria i praktyka…, op. cit., s. 51. 
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posiadane zasoby. Dane z przeszłości umożliwiają formułowanie zadań na przyszłość, zaś 

dane o działalności bieżącej umożliwiają kontrolę rezultatów, a w razie potrzeby 

podejmowanie stosownych działań korygujących49. Informacje o działalności firmy są 

również bardzo ważne dla użytkowników zewnętrznych np. inwestorów, ponieważ pomagają 

im podejmować decyzje inwestycyjne. Informacje mają wysoką wartość, a poznanie źródeł 

ich pochodzenia jest konieczne, aby stały się one godne zaufania. Posiadanie błędnych  

i niekompletnych danych może nieść za sobą liczne niewłaściwie podjęte decyzje. 

 Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej „celem 

sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach 

działalności oraz zmianach sytuacji majątkowej jednostki, które będą przydatne dla 

szerokiego kręgu odbiorców przy podejmowaniu decyzji gospodarczych”50. Istnieje kilka 

klasyfikacji informacji w przedsiębiorstwie, a jedną z nich prezentuje rysunek 12. 

 O jakości przeprowadzanej analizy finansowej decydują materiały źródłowe, na 

podstawie, których dokonywane będą badania. Materiały te dzieli się na dwie grupy51: 

• materiały zewnętrzne, 

• materiały wewnętrzne. 

 Do właściwego przeprowadzenia analizy przedsiębiorstwa konieczne jest 

wykorzystanie informacji zewnętrznych, mówiących o jego otoczeniu. Pozwala to na 

porównywanie sytuacji finansowej danej firmy z sytuacją, jaka panuje poza jej obszarem. 

Kierownictwo zarządzając jednostką gospodarczą nie może opierać się jedynie na jej 

wynikach, ale musi odnosić się do konkurentów, gałęzi i klas danej działalności gospodarczej 

oraz regionów52. Umożliwia to dokonanie oceny pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Ocena ta 

jest ważna z punktu widzenia zarządzających jednostką, ponieważ daje podstawę do 

podejmowania trafnych decyzji. 

 Materiały źródłowe dotyczące otoczenia możemy nabyć między innymi poprzez 

Główny Urząd Statystyczny, fachową prasę, Internet czy rynek53. Niekiedy firmy publikują 

dane o wynikach swojej działalności, ponieważ mają taki obowiązek prawny. W innym 

przypadku taką publikacją zajmują się wyspecjalizowane jednostki.  

 

                                                 
49  M. Wypych [red.], op. cit., s. 149 i n. 
50 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 2004, s. 55-56, [za:] G. K. Świderska,  
W. Więcław [red.], Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce, Difin, 
Warszawa 2008,  rozdział 2, s. 5. 
51 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 47. 
52 Ibidem, s. 49. 
53 Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, op. cit., s. 34. 
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Źródło: Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, op. cit., s. 34. 

 Z kolei materiały źródłowe wewnętrzne zawierają informacje o firmie. Informacje te 

mogą mieć charakter ewidencyjny i pozaewidencyjny54. Dane ewidencyjne, których 

znaczenie jest zasadnicze, wynikają z ewidencji prowadzonej przez dany podmiot 

gospodarczy. Występują one najczęściej w formie liczbowej, a zalicza się do nich55: 

rachunkowość, sprawozdawczość finansową i rzeczową, kalkulację i ewidencję, plany 

dokumentację konstrukcyjno-technologiczną, poprzednie analizy ekonomiczne oraz inną 

dokumentację przedstawiającą działalność jednostki. Natomiast wśród danych 

pozaewidencyjnych służących analizie przedsiębiorstwa wyróżnia się56: sprawozdania  

i protokoły z posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, protokoły z zebrań w przedsiębiorstwie, 

dane uzyskane w wyniku wywiadów i rozmów z pracownikami firmy oraz banku 

finansującego. Powiązanie obu wariantów informacji wewnętrznych daje możliwość 

                                                 
54T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 47. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem, s. 46 i n. 

Rysunek 12. Klasyfikacja informacji w przedsiębiorstwie 

Główny Urząd 
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uzyskania odpowiedzi na pytanie, jakie były przyczyny i skutki zjawisk, które wystąpiły  

w przedsiębiorstwie. 

Podstawowym źródłem informacji analizy finansowej są sprawozdania finansowe. 

Można wyróżnić sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane. Zgodnie z ustawą  

o rachunkowości sprawozdania skonsolidowane sporządza się dla grupy kapitałowej, w taki 

sposób jakby stanowiła ona jedną jednostkę57. Tworzy się je zestawiając sprawozdania 

finansowe jednostek wchodzących w skład grupy. Ten sposób przedstawienia informacji  

o spółce interesuje zwłaszcza, właścicieli, wspólników, udziałowców i akcjonariuszy. Dzięki 

nim mogą oni bezpośrednio poznać wyniki finansowe i sytuację majątkową przedsiębiorstwa 

oraz określić stopień ryzyka jego działalności.  

 Skonsolidowane sprawozdania finansowe składają się z58: 

• skonsolidowanego bilansu, 

• skonsolidowanego rachunku zysków i strat, 

• skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, 

• zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 

• informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.  

Sprawozdania jednostkowe sporządzane są dla jednego przedsiębiorstwa, niebędącego  

w grupie kapitałowej, a składają się z59: 

• bilansu, 

• rachunku zysków i strat, 

• informacji dodatkowej. 

 Dla jednostek, które podlegają obowiązkowi corocznego badania sprawozdań 

finansowych przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe zawiera także zestawienie 

zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych60. 

Sprawozdania finansowe powinny być kompletne, zgodne z wymaganiami merytorycznymi  

i rachunkowo-formalnymi oraz podpisane przez upoważnione do tego osoby. Pozwala to na 

uczciwe i solidne odzwierciedlenie sytuacji finansowej i majątkowej firmy.  

 Pierwszy element sprawozdań finansowych stanowi bilans. T. Siudek definiuje bilans, 

jako „sprawozdanie finansowe przedstawiające stan majątku (aktywów) i źródeł jego 

                                                 
57 Art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, Poz. 591, z późn. zm.) 
58 M. Jerzemowska [red.], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013, s. 32. 
59 T. Siudek, op. cit., s. 10. 
60 Ibidem, s. 10. 
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finansowania (pasywów), sporządzane na określony dzień, najczęściej 31.12. danego roku”61. 

Inaczej mówiąc, bilans jest statycznym finansowym obrazem firmy. Jest również 

dokumentem księgowym, sporządzanym na koniec okresu obrachunkowego. Spełniając 

funkcję sprawozdawczą podlega analizie biegłego rewidenta, a następnie jest udostępniany 

otoczeniu.  

 Uproszczony schemat bilansu zawiera rysunek 13. 

Rysunek 13. Uproszczony bilans 

Aktywa Pasywa 

Aktywa trwałe Kapitały 
stałe 

Kapitały własne 

Aktywa obrotowe Zobowiązania długoterminowe 
            Zobowiązania krótkoterminowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Wypych [red], op. cit., s. 166. 

Pozycje opisujące majątek firmy i źródła jego finansowania są łączone w grupy  

o zbliżonej treści ekonomiczno-finansowej i ujęte w określoną, sensowną kolejność62. 

Aktywa znajdują się po lewej stronie bilansu, a poszczególne ich elementy umieszcza się 

według stopnia ich płynności. Najpierw ujmuje się najmniej płynne tzn. aktywa trwałe,  

a następnie przechodzi się do aktywów obrotowych, których stopień zamiany na środki 

pieniężne jest stosunkowo wysoki. Źródła finansowania aktywów znajdują się po prawej 

stronie bilansu. Wszystkie pasywa muszą znajdować odzwierciedlenie w aktywach, dlatego 

globalne sumy aktywów i pasywów są zawsze równe63. 

 Mimo tego, iż znaczenie bilansu w analizie finansowej przedsiębiorstwa jest duże, 

zawiera on jedynie stany na określony moment czasowy. Aby ocena sytuacji majątkowo-

finansowej firmy była rzetelna, narzucana jest konieczność uzupełnienia posiadanych 

informacji o wielkości strumieniowe, które ukazuje rachunek zysków i strat. Jego zadaniem 

jest zestawienie poszczególnych rodzajów przychodów uzyskiwanych przez 

przedsiębiorstwo, według źródeł ich powstawania, a także elementów składających się na 

koszty osiągnięcia przychodów, strat związanych z prowadzeniem działalności oraz obciążeń 

podatkowych64. Wynik rachunku zysków i strat ujmowany jest w bilansie. Jeśli wynikiem 

końcowym jest zysk oznacza to, że przedsiębiorstwo jest zyskowne i daje możliwość wypłaty 

dywidend. Strata mówi o deficytowości firmy oraz jego negatywnym obrazie w otoczeniu. 

                                                 
61 Ibidem, s. 23. 
62 M. Wypych [red.], op. cit., s. 161. 
63 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 51. 
64 M. Wypych [red.], op. cit., s. 166. 
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 Wielkości, które wpływają na wynik finansowy to przychody i koszty. W rachunku 

zysków i strat wyróżniono następujące rodzaje przychodów i kosztów65: 

• przychody i koszty dotyczące sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 

• pozostałe przychody i koszty operacyjne, 

• przychody i koszty finansowe, 

• zyski i straty nadzwyczajne, 

• obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) za bieżący i poprzedni rok 

obrotowy. 

 Zgodnie z regulacjami ustawowymi, rachunek wyników może być sporządzany przy 

wykorzystaniu dwóch wariantów66: porównawczego lub kalkulacyjnego. O tym, który  

z wariantów jest wybierany przez jednostkę decyduje sposób ewidencji kosztów. Firmy, które 

wykazują koszty podstawowej działalności operacyjnej w układzie rodzajowym w wysokości 

poniesionej w okresie sprawozdawczym, mogą stosować wariant porównawczy. Natomiast  

w wariancie kalkulacyjnym stosuje się ewidencję kosztów według miejsc ich powstania67. 

Warianty porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat obrazowo ukazuje rysunek 14. 

 Rachunek zysków i strat wraz z bilansem jest podstawą do budowy wielu wskaźników 

finansowych, które są wykorzystywane przy przeprowadzaniu analizy wskaźnikowej 

przedsiębiorstwa.  

 Często bilans oraz rachunek zysków i strat nie są wystarczające do efektywnej oceny 

przedsiębiorstwa, dlatego posiadane już informacje poszerza się o rachunek przepływów 

pieniężnych. Zestawienie to ukazuje źródła pozyskiwania środków pieniężnych, a także 

kierunki ich przeznaczenia. Jest istotnym czynnikiem wspomagającym zarządzanie, 

planowanie i kontrolę, ponieważ wskazuje przyczyny zmian sytuacji finansowej68. 

Użytkownicy sprawozdań finansowych coraz częściej chcą wiedzieć w jaki sposób 

uzyskiwane i wykorzystywane są środki pieniężne, a nie tylko jakie firma osiąga zyski i jaka 

jest jej wartość. Rachunek ten sporządzają jednostki, których sprawozdania finansowe są 

badane przez biegłego rewidenta i ogłaszane, np. spółki akcyjne, banki, zakłady ubezpieczeń. 

W rachunku przepływów pieniężnych wykazuje się strumienie pieniężne, które wpływają do 

jednostki oraz wypływają z niej, a także oddziałują na stan środków pieniężnych, po 

wyeliminowaniu tych, które dotyczą zakupu i sprzedaży tych środków69. 

                                                 
65 M. Jerzemowska [red.], op. cit., s. 82. 
66E. Nowak, op. cit., s. 108. 
67 W. Gabrusewicz, M. Remlein, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2011, s.128. 
68 M. Wypych [red.], op. cit., s. 172 i n. 
69 E. Nowak, op. cit., s. 132. 
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      Rysunek 14. Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat 
Wariant porównawczy                Wariant kalkulacyjny 

 
 

 
 

Zysk (strata) ze sprzedaży 

+ 

Pozostałe przychody operacyjne 

- 

Pozostałe koszty operacyjne 

= 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

+ 

Przychody finansowe 

- 

Koszty finansowe 

= 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 

+ 

Zyski nadzwyczajne 

- 

Straty nadzwyczajne 

= 

Zysk (strata) brutto 

- 

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 

= 

Zysk (strata) netto 

Źródło: W. Gabrusewicz, M. Remlein, op. cit., s. 129. 
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 Strumienie wykazane w rachunku przepływów pieniężnych tworzone są na podstawie 

trzech segmentów działalności70:  

• operacyjnej, która obejmuje podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne 

rodzaje działalności, nie zaliczone do poniższych dwóch działalności, 

• inwestycyjnej, która polega na nabywaniu lub zbywaniu aktywów trwałych  

i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie związane z nimi pieniężne 

koszty i korzyści, 

• finansowej, do której należą pozyskiwanie lub utrata źródeł finansowania oraz 

wszystkie z tym związane koszty i korzyści. 

 Przedsiębiorstwo może zastosować jedną z dwóch metod przy sporządzaniu rachunku 

przepływów pieniężnych, a mianowicie metodę bezpośrednią i metodę pośrednią71. Metody te 

różnią się sposobem ujmowania wpływów i wydatków w segmencie działalności operacyjnej. 

Przepływy w pozostałych segmentach są niezmienne. Zastosowanie techniki bezpośredniej  

i pośredniej w rachunku przepływów pieniężnych przedstawia rysunek 15. 

Rysunek 15. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 

I. Działalność operacyjna 
Metoda bezpośrednia Metoda pośrednia 

Przychody skutkujące finansowo Wynik finansowy netto (zysk/strata) 
(-) Wydatki związane z działalnością operacyjną (+/-) Korekty 
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (>0/<0) 
II. Działalność inwestycyjna 
Wpływy z działalności inwestycyjnej 
(-) Wydatki związane z działalnością inwestycyjną 
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (>0/<0) 
III. Działalność finansowa 
Wpływy z działalności finansowej 
(-) Wydatki związane z działalnością finansową 
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (>0/<0) 
IV. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (I+II+III) 
V. Środki pieniężne na początek okresu 
VI. Środki pieniężne na koniec okresu (IV+V) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Kiuzikiewicz [red.], Rachunkowość, zasady prowadzenia po 
nowelizacji ustawy o rachunkowości, Ekspert, Wrocław 2001, s. 389, [za:] W. Gabrusewicz, M. Remlein, op. 
cit., s.158. 

 Metoda bezpośrednia polega na prawdziwym ukazaniu wpływów i wydatków 

segmentu operacyjnego. Informacje potrzebne do sporządzenia rachunku z wykorzystaniem 

                                                 
70 G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa 2009, s. 61. 
71 W. Gabrusewicz, M. Remlein, Sprawozdanie finansowe…, op. cit., s. 157. 
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tej metody mogą pochodzić z ewidencji księgowej przedsiębiorstwa lub przekształcenia 

przychodów i kosztów w przepływy gotówkowe. Z kolei w metodzie pośredniej wynik 

finansowy netto koryguje się o pozycje niepowodujące zmiany stanu środków pieniężnych 

lub ich ekwiwalentów, jak również o wyniki innych działalności oraz elementy pieniężne 

wyniku, które zalicza się do działalności innych niż operacyjna72. 

 Bez względu jaki rodzaj metody zostanie zastosowany kwota przepływów pieniężnych 

netto z segmentu operacyjnego pozostaje identyczna. Różne są jedynie informacje, które 

stanowią podstawę ustalania tych przepływów.  

 Kolejnym elementem sprawozdań finansowych, uzupełniającym wcześniej poznane 

jego części jest informacja dodatkowa. Obejmuje ona wszystkie szczegółowe dane, które 

nie zostały ujęte w pozostałych elementach sprawozdania oraz objaśnienia konieczne do 

rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej 

wyniku finansowego. Należy sporządzać ją według zasady istotności, a więc w taki sposób, 

aby wykazywane były te informacje, które są rzeczywiście ważne dla oceny działalności 

jednostki. Dzięki zastosowaniu tej zasady przeprowadzanie analizy staje się znacznie 

łatwiejsze i mniej pracochłonne73. 

 Informacja dodatkowa powinna obejmować przede wszystkim wprowadzenie do 

sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia74. Wprowadzenie do 

sprawozdania finansowego powinno zawierać dane jednostki, takie jak nazwa czy siedziba,  

a także przedmiot działalności czy okres objęty sprawozdaniem oraz inne informacje 

podstawowe. W tym miejscu wskazane jest również umieszczenie opisu przyjętych zasad 

rachunkowości dotyczących między innymi metod wyceny części składowych bilansu czy 

wyniku finansowego. Dodatkowe informacje i objaśnienia dostarczają bardziej 

szczegółowych danych zawartych w pozostałych elementach sprawozdania finansowego. 

Dostarczają też informacji o pracownikach i organach jednostki oraz innych danych 

potrzebnych do zrozumienia sprawozdania finansowego. 

 Zestawienie zmian w kapitale własnym to najnowszy składnik sprawozdania 

finansowego, który został wprowadzony po znowelizowaniu ustawy o rachunkowości. 

Sporządzany jest przez jednostki, które podlegają corocznemu badaniu i ogłaszaniu. Jego 

celem jest przekazanie użytkownikowi informacji o zmianach poszczególnych składników 

kapitału (funduszu) własnego oraz przyczynach tych zmian, a także o kosztach i przychodach, 

                                                 
72 M. Jerzemowska [red.], op. cit., 97. 
73 Ibidem, s. 93. 
74 G. Gołębiowski, A. Tłaczała, op. cit., s. 63.  
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które zostały odniesione bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny z pominięciem rachunku 

zysków i strat75. Przekształcenia występujące w kapitale własnym są ważne dla 

użytkowników sprawozdania finansowego, ponieważ odzwierciedlają zmianę wartości 

aktywów netto w ustalonym okresie sprawozdawczym. 

 Sprawozdania finansowe z reguły są wiarygodne, ponieważ muszą być podpisane 

przez księgowych i zatwierdzane przez kierownictwo jednostki76.  Co więcej, sporządzane są 

zgodnie z prawem oraz weryfikowane są przez biegłych rewidentów. Daje to 

odzwierciedlenie rzetelnych i zgodnych z prawdą informacji o funkcjonowaniu jednostki. 

Wykazanie prawdy daje powiązanie ze sobą wszystkich elementów sprawozdań finansowych, 

ponieważ każde z nich spełnia określoną rolę. Bilans scala w sobie syntetyczne treści zawarte 

w pozostałych częściach sprawozdania. Rachunek zysków i strat informuje o strukturze  

i źródłach powstania wyniku finansowego, który ukazany w bilansie jako informacja 

statyczna, w rachunku wyników ma postać rozwiniętą. Natomiast rachunek przepływów 

pieniężnych jest uzupełnieniem zawartych w bilansie treści o zmianie stanu środków 

pieniężnych dokonanej w okresie sprawozdawczym77. Z kolei zestawienie zmian w kapitale 

(funduszu) własnym stanowi podstawę do oceny kapitałów własnych, która jest elementem 

wstępnej analizy finansowej opartej na danych z bilansu78. 

 Wszystkie informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym powinny być jasne  

i zrozumiałe dla ich użytkowników. Na ich postawie mogą oni ocenić przeszłą, bieżącą oraz  

zaplanować przyszłą działalność, a także potwierdzić lub zweryfikować poprzednie oceny79. 

Umiejętność czytania sprawozdań finansowych jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji 

zarządczych i inwestycyjnych.  

 

 

 

                                                 
75 G. K. Świderska, W. Więcław [red.], op. cit., rozdział 2, s. 27.  
76 T. Siudek, op. cit., s. 19.  
77 K. Stępień, op. cit., s. 58. 
78 M. Jerzemowska [red.], op. cit., s. 114. 
79 Ibidem, s. 60. 
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Rozdział II. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie badania sytuacji     

                       finansowej przedsiębiorstwa 

2.1. Istota i znaczenie analizy wskaźnikowej 

 Badanie sytuacji firmy w postaci analizy wstępnej dostarcza ogólnych informacji o jej 

sytuacji majątkowej i finansowej. Może to stanowić jednak podstawę do wyznaczenia 

obszarów, które wymagają analizy pogłębionej. Takim rozwinięciem analizy wstępnej jest 

analiza wskaźnikowa80. Jest to często i chętnie stosowane narzędzie badań, ponieważ daje 

szybkie i efektywne informacje. Analiza wskaźnikowa umożliwia81: 

• ocenę przeszłych, bieżących oraz przewidywanie przyszłych wyników działalności 

przedsiębiorstwa, 

• identyfikację niewłaściwie zarządzanych i potencjalnie niebezpiecznych obszarów 

firmy, 

• ocenę kondycji finansowej jednostki gospodarczej w krótkim okresie oraz 

przewidywanie, czy jej kondycja finansowa umożliwia rozwój w długim czasie. 

 Istotą analizy wskaźnikowej jest ustalenie głównych relacji pomiędzy wielkościami 

pochodzącymi ze sprawozdań finansowych. Relacje te noszą nazwę wskaźników82. 

Obliczenie wskaźników nie jest czasochłonne, a dzięki temu daje możliwość szybkiej 

prezentacji informacji ze sprawozdań finansowych, w sposób umożliwiający dokonanie 

porównań z wynikami finansowymi z lat ubiegłych lub z danymi planowanymi, a także 

porównanie ze sprawozdaniami innych przedsiębiorstw z tej samej branży. Ważną cechą 

wskaźników jest to, że uwzględniają części składowe wyników działania przedsiębiorstwa, co 

daje możliwość analizowania całości przedsiębiorstwa, albo jego wybranych odcinków83. 

 Wskaźniki stosowane w analizie finansowej mogą być obliczane w dwojaki sposób. 

Pierwszym z nich jest przyjęcie za podstawę obliczeń danych odzwierciedlających stan 

zjawiska na początku okresu sprawozdawczego i na jego końcu. Różnice pomiędzy 

obliczonymi wskaźnikami pokazują jakie dokonały się zmiany w badanym zjawisku na 

skutek podjętych decyzji gospodarczych. Drugim sposobem jest stosowanie wielkości 

                                                 
80 J. Mierzejewska-Majcherek, op. cit., s. 224.  
81 M. Jerzemowska [red.], op. cit., s.117.  
82 K. Stępień, op. cit., s. 82. 
83 M. Jerzemowska [red.], op. cit., s. 118. 
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średnich, które ustala się dzieląc sumę stanów na początek i koniec okresu sprawozdawczego 

przez dwa84. 

 Przedsiębiorstwo może przeprowadzać analizę wskaźnikową, w celu uzyskania 

istotnych informacji koniecznych do oceny wewnętrznej, która pozwala podejmować rzetelne 

decyzje zarządcze. Do przeprowadzenia tych badań stosuje wskaźniki wewnętrzne, które są 

obliczane wyłącznie na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań finansowych danej 

jednostki85. Wykorzystywane informacje nie są znane odbiorcom zewnętrznym i służą 

przedsiębiorstwu do przeprowadzenia wnikliwej analizy przeszłości i przyszłości. Istnieją 

również wskaźniki zewnętrzne, które są wykorzystywane przez otoczenie firmy, a najczęściej 

przez inwestorów86. Do ich obliczenia stosuje się dane źródłowe z innych materiałów niż 

sprawozdania finansowe.  

 Analiza wskaźnikowa początkowo była wykorzystywana przez banki, które 

przeprowadzały analizę płynności finansowej. Z upływem czasu konstruowano nowe 

wskaźniki, a ich duża ilość zamiast upraszczać ocenę, często ją komplikowała. Rozwiązaniem 

jakie przyjęto było odpowiednie powiązanie systemów wskaźników87. Do każdej analizy 

należy wybrać odpowiedni ich zestaw. Podczas wybierania zestawu konieczne jest kierowanie 

się rodzajem działalności jaką prowadzi przedsiębiorstwo. Inne zestawy wskaźników 

powinny stosować przedsiębiorstwa np. usługowe, a inne handlowe. Występują też 

wskaźniki, które mogą być stosowane przy każdym badaniu, a ich zadaniem jest wsparcie 

procesów diagnozowania określonych obszarów działalności przedsiębiorstwa88. 

 Budowa i przeznaczenie zestawu wskaźników finansowych, które rzetelnie  

i obiektywnie odzwierciedlałyby osiągnięte wyniki oraz sytuację finansową przedsiębiorstwa, 

jest istotnym i niełatwym problemem zarządzania jednostką przez kierownictwo. Prawdziwy 

obraz działalności gospodarczej i sytuacji finansowej można uzyskać tylko wtedy, gdy 

zastosuje się trafny zestaw i logiczną konstrukcję wskaźników. Ważne jest także zachowanie 

pewnych zasad, które decydują o wartości i przydatności stosowanych miar. Do 

najważniejszych zasad wykorzystywanych przy budowie wskaźników zalicza się89: 

• zasadę celowości, 

• zasadę odpowiedniości, 

                                                 
84 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 145. 
85 M. Jerzemowska [red.], op. cit., s.118. 
86 Ibidem. 
87 W. Skoczylas, T. Waśniewski, Teoria i praktyka…, op. cit., s. 158.  
88 J. Mierzejewska-Majcherek, op. cit., s. 225. 
89 D. Zarzecki, Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa. Podstawowe zagadnienia, 
Interbook, Szczecin 1997, s. 9-13, [za:] W. Skoczylas, T. Waśniewski, Teoria i praktyka…, op. cit., s. 159. 
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• zasadę współmierności, 

• zasadę porównywalności. 

 Zasada celowości jest główną zasadą wykorzystywaną podczas wszystkich działań.  

W analizie wskaźnikowej polega na tym, że wskaźniki powinny być tworzone w taki sposób, 

aby mierzyły określony zakres działalności jednostki. Nie jest tu ważny sam wskaźnik, ale 

istotna jest odpowiedź jaką on daje90.  

 Z kolei zasada odpowiedniości mówi o tym, że należy powiązać ze sobą jedynie takie 

wielkości, które łączy sensowny i logiczny związek, umożliwiający rozsądną interpretację. 

Spośród dostępnych wskaźników, wybiera się jedynie te, które najlepiej odpowiedzą na 

nurtujące pytania. Duży wybór wskaźników utrudnia analizę, dlatego przed badaniem 

zjawiska należy dobrać odpowiednie zestawy wskaźników, co ułatwi i przyspieszy 

znalezienie poszukiwanych odpowiedzi91.  

 Następna zasada, czyli zasada współmierności nakłania, aby w odpowiedni sposób 

ukazywać powiązania pomiędzy wielkościami. Jako przykład można podać wskaźnik 

rentowności sprzedaży, który przedstawia relację między zyskiem i przychodami. Aby ta 

zasada została zachowana nie można powiązać ze sobą zysku netto i przychodów ze 

sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Spowodowane jest to tym, że zysk netto jest nie 

tylko efektem finansowym ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, ale jest także 

efektem działalności operacyjnej, finansowej, zdarzeń nadzwyczajnych i polityki podatkowej. 

Należy zastosować tutaj zysk na sprzedaży, albo przychody ogółem92.  

 Zasada porównywalności, jaka sama nazwa mówi, polega na istnieniu możliwości 

porównywania danych finansowych wykorzystywanych do obliczenia wskaźników z danymi 

z lat ubiegłych oraz dokonanie oceny na tle innych porównywalnych wielkości z otoczenia. 

Należy zwrócić uwagę na wskaźniki przedsiębiorstw z podobnej branży, ale również na 

wielkości wzorcowe i ostrzegające93.  

 Analiza wskaźnikowa jest metodą za pomocą, której w sposób łatwy i efektywny, 

można poznać operacje gospodarcze i sytuację finansową oraz majątkową przedsiębiorstwa. 

Należy jednak pamiętać, aby sposób wykorzystania tego narzędzia uzupełnić odpowiednimi 

narzędziami analitycznymi. Nie powinno się zapominać o tym, że analiza wskaźnikowa ma 

pewne ograniczenia, a głównym z nich jest to, że opiera się na przeszłych wynikach. Kiedy 

                                                 
90W. Skoczylas, T. Waśniewski, Teoria i praktyka..., op. cit., s. 159. 
91 Ibidem, s. 160. 
92 Ibidem. 
93 Ibidem. 
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jest zastosowana wraz z analizą otoczenia może pomóc w kształtowaniu się przyszłości 

firmy94. 

2.2. Charakterystyka i klasyfikacja wskaźników ekonomicznych 

 Istnieją różne klasyfikacje wskaźników finansowych. To jak one wyglądają zależy od 

osoby, która przeprowadza analizę, a także od przyjętego przez nią celu. Przydatność analizy 

wskaźnikowej zależy przede wszystkim od właściwego wyboru wskaźników do oceny 

określonych obszarów działalności przedsiębiorstwa oraz od tego, jaką mają one wartość 

informacyjną95.  

 Ze względu na tematykę wskaźniki finansowe można podzielić na 5 grup96: 

• wskaźniki płynności finansowej, 

• wskaźniki sprawności działania (rotacji), 

• wskaźniki zadłużenia, 

• wskaźniki rentowności, 

• wskaźniki wartości rynkowej. 

 Pierwsze ze wskaźników, wskaźniki płynności finansowej są stosowane podczas 

analizowania zdolności jednostki gospodarczej do regulacji zobowiązań krótkoterminowych. 

Według M. Wypycha płynność finansowa przedsiębiorstwa rozumiana jest „jako jego 

zdolność do upłynnienia aktywów”. Aktywami płynnymi są te, które szybko i z łatwością 

można zamienić na gotówkę bez większego ryzyka97. Dane składniki aktywów 

przedsiębiorstwa różnią się stopniem płynności. Płynność finansowa często jest definiowana 

jako zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych w terminach ich płatności98. 

Pojęcie to bywa mylone z wypłacalnością, która pokazuje możliwość pokrycia wszystkich 

długów posiadanym majątkiem. Należy jednak pamiętać, że firma może być wypłacalna,  

a jednocześnie może mieć problemy z płynnością finansową w krótkim okresie. Również 

płynność majątku należy odróżnić od płynności finansowej. Płynność majątku to zdolność  

i tempo zamiany poszczególnych jego składników na środki pieniężne99. Płynność finansowa 

jest zależna od tempa tej zmiany. Nie wystarczy, aby firma posiadała majątek pokrywający 

                                                 
94 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa..., op. cit., s. 145. 
95 M. Wypych [red.], op. cit., s. 204. 
96 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa..., op. cit., s. 144 i n. 
97 M. Wypych [red.]. op. cit., s. 205. 
98 E. Nowak, op. cit., s. 203 
99 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s. 146. 
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zobowiązania krótkoterminowe w dużym stopniu. Musi również posiadać majątek, który  

w łatwy sposób będzie można spieniężyć i to będzie świadczyło o płynności finansowej.  

 Istnieje wiele sposobów dokonania pomiaru płynności finansowej. Najczęściej 

wykorzystywanymi są100: 

• poziom zasobów aktywów bieżących i zobowiązań bieżących zawartych w bilansie, 

• strumień gotówki operacyjnej rejestrowanej w rachunku przepływów pieniężnych, 

• metody mieszane, w których wykorzystuje się zarówno zasoby, jak i strumienie. 

 W statycznej ocenie płynności finansowej, czyli na dany moment, przedmiotem 

analizy są zobowiązania wymagające zapłaty i majątek obrotowy, który po łatwym 

spieniężeniu może służyć do spłaty tych zobowiązań. Majątek obrotowy dzieli się na trzy 

stopnie płynności. Podział dokonywany jest na postawie kryterium ekonomicznego lub 

rachunkowego. We wszystkich analizach najczęściej stosowane jest kryterium rachunkowe. 

Według tego kryterium środki obrotowe dzieli się następująco101: 

• I stopień płynności – inwestycje krótkoterminowe, 

• II stopień płynności – należności krótkoterminowe, 

• III stopień płynności – zapasy oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

 Powyższy podział aktywów obrotowych służy konstrukcji wskaźników płynności 

finansowej, które przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Wskaźniki płynności finansowej 

Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji Treść wskaźnika 
Optymalny 

poziom 

Bieżącej płynności 

finansowej 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏żą𝑐𝑐𝑏𝑏

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏ą𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏żą𝑐𝑐𝑏𝑏
 

Określa, ile razy aktywa bieżące 

pokrywają zobowiązania bieżące. 
1,2-2,0 

Płynności 

przyspieszonej 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏żą𝑐𝑐𝑏𝑏 − 𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎 −
 𝑟𝑟𝑧𝑧𝑧𝑧𝑟𝑟𝑏𝑏𝑐𝑐𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑏𝑏ę𝑑𝑑𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎𝑟𝑟𝑏𝑏𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏 
𝑐𝑐𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏 𝑎𝑎𝑟𝑟ó𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏𝑟𝑟𝑚𝑚𝑏𝑏𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏ą𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏żą𝑐𝑐𝑏𝑏

 

Określa, ile razy aktywa bieżące o 

szybkiej płynności pokrywają 

zobowiązania bieżące. 

1,0-1,2 

Środków pieniężnych 
𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑖𝑖𝑏𝑏 𝑎𝑎𝑟𝑟ó𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏𝑟𝑟𝑚𝑚𝑏𝑏𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏ą𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏żą𝑐𝑐𝑏𝑏
 

Określa, ile razy aktywa bieżące o 

najwyższym stopniu płynności 

pokrywają zobowiązania bieżące. 

0,1-0,2 

Zobowiązań 

natychmiast 

wymagalnych 

ś𝑟𝑟𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎𝑏𝑏 𝑧𝑧𝑏𝑏𝑏𝑏𝑧𝑧𝑏𝑏ęż𝑧𝑧𝑏𝑏
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏ą𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑤𝑤𝑎𝑎𝑟𝑟𝑧𝑧𝑏𝑏

𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑏𝑏ą𝑤𝑤𝑔𝑔 3 𝑚𝑚𝑏𝑏𝑏𝑏𝑧𝑧𝑏𝑏ę𝑐𝑐𝑎𝑎

 
Określa, ile razy środki pieniężne 

pokrywają zobowiązania 

wymagalne w ciągu 3 miesięcy. 

1,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa..., op. cit., s. 146-
148. 

                                                 
100 Ibidem, s. 146. 
101 W. Skoczylas, T. Waśniewski, Teoria i praktyka..., op. cit., s. 172.  
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 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (current ratio, III stopnia płynności) jest 

głównym miernikiem zdolności firmy do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. 

Jest wyrażony następującą formułą102: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒃𝒃𝒏𝒏𝒃𝒃żą𝒄𝒄𝒃𝒃𝒄𝒄 𝒑𝒑ł𝒚𝒚𝒏𝒏𝒏𝒏𝒚𝒚ś𝒄𝒄𝒏𝒏 =
𝒘𝒘𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒃𝒃𝒏𝒏𝒃𝒃żą𝒄𝒄𝒃𝒃

𝒛𝒛𝒚𝒚𝒃𝒃𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏ą𝒛𝒛𝒘𝒘𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒃𝒃𝒏𝒏𝒃𝒃żą𝒄𝒄𝒃𝒃
. 

 Aktywa bieżące są to aktywa obrotowe pomniejszone o należności z tytułu dostaw  

i usług o okresie płatności powyżej roku. Natomiast zobowiązania bieżące to zobowiązania 

krótkoterminowe pomniejszone o zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie 

wymagalności powyżej roku, a powiększone o krótkoterminowe rezerwy i rozliczenia 

międzyokresowe krótkoterminowe103. 

 Do aktywów bieżących można zaliczyć zapasy, krótkoterminowe papiery 

wartościowe, należności krótkoterminowe i roszczenia, środki pieniężne i inne. Z kolei do 

zobowiązań bieżących należą zobowiązania krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe 

bierne, przychody przyszłych okresów i rezerwy oraz płatności rat kredytów 

długoterminowych przypadających na dany rok104. 

 Zgodnie ze standardami optymalnym poziomem tego wskaźnika jest przedział 1,2-2,0 

(niektórzy autorzy przyjmują 1,5-2,0). Jeżeli wskaźnik jest niższy od sugerowanego poziomu, 

świadczy to o trudnościach w regulowaniu bieżących zobowiązań, natomiast wskaźnik 

wyższy niż zalecany oznacza nadpłynność finansową105. Obie te sytuacje są niebezpieczne 

dla firmy, gdyż firma która ma problemy z regulowaniem zobowiązań staje się mało 

wiarygodna dla otoczenia. Z kolei zjawisko nadpłynności, które polega na występowaniu  

w przedsiębiorstwie nadmiernej ilości wolnych środków pieniężnych, powoduje zmniejszenie 

rentowności, ponieważ niezainwestowane środki pieniężne nie wpływają na powstanie 

przychodów, a co za tym idzie nie generują zysku.  

 Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wszystkich aktywów 

bieżących nie daje dokładnego obrazu zdolności jednostki do regulowania zobowiązań 

krótkoterminowych. Aktywa te charakteryzuje różny czas ich zamiany na gotówkę. Dlatego 

też należy wyłączyć z tych aktywów te, których upłynnienie jest trudne. Dla uzyskania 

lepszego obrazu przy ocenie płynności stosuje się kolejną miarę, którą jest wskaźnik 

                                                 
102 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa..., op. cit., s. 147. 
103 Ibidem. 
104 M. Wypych [red.], op. cit., s. 206.  
105 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa..., op. cit., s. 147. 
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płynności przyspieszonej. Oblicza się go według rozbudowanego, lecz dającego przejrzysty 

wynik następującego wzoru106: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘.𝒑𝒑ł𝒚𝒚𝒏𝒏𝒏𝒏𝒚𝒚ś𝒄𝒄𝒏𝒏 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒑𝒑𝒏𝒏𝒃𝒃𝒘𝒘𝒛𝒛𝒚𝒚𝒏𝒏𝒃𝒃𝒄𝒄 =

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒃𝒃𝒏𝒏𝒃𝒃żą𝒄𝒄𝒃𝒃 − 𝒛𝒛𝒘𝒘𝒑𝒑𝒘𝒘𝒘𝒘𝒚𝒚 − 𝒑𝒑𝒚𝒚𝒛𝒛𝒓𝒓𝒏𝒏𝒄𝒄𝒛𝒛𝒃𝒃𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘
𝒎𝒎𝒏𝒏ę𝒅𝒅𝒛𝒛𝒚𝒚𝒚𝒚𝒘𝒘𝒑𝒑𝒃𝒃𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒃𝒃 𝒄𝒄𝒛𝒛𝒚𝒚𝒏𝒏𝒏𝒏𝒃𝒃 𝒘𝒘𝒑𝒑ó𝒂𝒂𝒘𝒘𝒚𝒚𝒂𝒂𝒃𝒃𝒑𝒑𝒎𝒎𝒏𝒏𝒏𝒏𝒚𝒚𝒘𝒘𝒃𝒃

𝒛𝒛𝒚𝒚𝒃𝒃𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏ą𝒛𝒛𝒘𝒘𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒃𝒃𝒏𝒏𝒃𝒃żą𝒄𝒄𝒃𝒃
 

 Wskaźnik płynności przyspieszonej (quick ratio, II stopnia płynności) mówi o tym,  

w jakim stopniu zobowiązania bieżące pokrywane są aktywami o dużym stopniu płynności. 

Aby można było mówić o pozytywnej wartości, wskaźnik powinien być większy od 1. 

Oznaczałoby to, że inwestycje krótkoterminowe i należności krótkoterminowe w całości 

pokrywają zobowiązania krótkoterminowe. Niska wartość wskaźnika oznacza zamrożenie 

środków firmy w zapasach, a także informuje o trudnościach w wywiązywaniu się  

z zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik ten stosuje się przede wszystkim wtedy, gdy 

jednostka ma zbyt dużą ilość zapasów gotówkowych lub materiałowych107.  

 Wykorzystując stosunek najbardziej płynnych aktywów do zobowiązań bieżących 

otrzymuje się kolejną miarę płynności finansowej przedsiębiorstwa, a mianowicie wskaźnik 

środków pieniężnych. Nazywany jest także wskaźnikiem płynności gotówkowej, 

natychmiastowej płynności finansowej i wskaźnikiem I stopnia płynności. Wyrażany jest  

w następujący sposób108: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 ś𝒑𝒑𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘ó𝒘𝒘 𝒑𝒑𝒏𝒏𝒃𝒃𝒏𝒏𝒏𝒏ęż𝒏𝒏𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏 =
𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘𝒃𝒃𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒄𝒄𝒄𝒄𝒃𝒃 𝒘𝒘𝒑𝒑ó𝒂𝒂𝒘𝒘𝒚𝒚𝒂𝒂𝒃𝒃𝒑𝒑𝒎𝒎𝒏𝒏𝒏𝒏𝒚𝒚𝒘𝒘𝒃𝒃

𝒛𝒛𝒚𝒚𝒃𝒃𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏ą𝒛𝒛𝒘𝒘𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒃𝒃𝒏𝒏𝒃𝒃żą𝒄𝒄𝒃𝒃
 

 Optymalna wartość wskaźnika wynosi 0,1-0,2. Wielkość tego przedziału ustalona jest 

w taki sposób, aby wielkość gotówki w przedsiębiorstwie była ograniczona do minimum, co 

jest zgodne z zasadą zarządzania gotówką109.  

 Stosowany jest również inny, bardziej rygorystyczny, wskaźnik środków pieniężnych 

oparty o wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej, tzw. tresury ratio, który 

przedstawia poniższa formuła110: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒛𝒛𝒚𝒚𝒃𝒃𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏ą𝒛𝒛𝒘𝒘ń
𝒏𝒏𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒎𝒎𝒏𝒏𝒘𝒘𝒘𝒘𝒂𝒂 𝒘𝒘𝒚𝒚𝒎𝒎𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒓𝒓𝒏𝒏𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏

=
ś𝒑𝒑𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘𝒏𝒏 𝒑𝒑𝒏𝒏𝒃𝒃𝒏𝒏𝒏𝒏ęż𝒏𝒏𝒃𝒃

𝒛𝒛𝒚𝒚𝒃𝒃𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏ą𝒛𝒛𝒘𝒘𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒘𝒘𝒚𝒚𝒎𝒎𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒓𝒓𝒏𝒏𝒃𝒃
𝒘𝒘 𝒄𝒄𝒏𝒏𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄 𝟑𝟑 𝒎𝒎𝒏𝒏𝒃𝒃𝒘𝒘𝒏𝒏ę𝒄𝒄𝒚𝒚

 

                                                 
106 Ibidem, s. 147. 
107 E. Nowak, op. cit., s. 205 i n.  
108 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa..., op. cit., s. 148.  
109 Z. Gołaś, A. Witczyk, Pojęcie i metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, nr 1, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu, 2010, s. 86. 
110 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa..., op. cit., s. 148. 
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 Przedstawia on stosunek środków pieniężnych i ich substytutów, z których można 

odzyskać gotówkę do 3 miesięcy, do zobowiązań natychmiast wymagalnych, czyli takich, 

których okres wymagalności przypada na najbliższe 3 miesiące111. Wskaźnik ten, aby był 

uznany za satysfakcjonujący powinien wynosić 1,0. Wskaźnik niższy od standardowego 

poziomu oznacza, że przedsiębiorstwu nie udaje się regulować bieżących płatności, co niesie 

za sobą powstanie zobowiązań przeterminowanych, odsetek karnych, a ostatecznie może 

skutkować utratą zdolności płatniczych. Wskaźnik większy od 1,0 może oznaczać 

przetrzymywanie środków pieniężnych, a co za tym idzie obniżać rentowność.  

 Statyczny pomiar płynności, który dokonywany jest na podstawie danych zasobowych 

zawiera w sobie różnego rodzaju niedoskonałości. W celu rzetelnego przedstawienia 

zdolności firmy do wywiązywania się z bieżących zobowiązań stosuje się pomiar płynności 

opierając się o dane strumieniowe, a więc te, które są zawarte w rachunku wyników  

i rachunku przepływów pieniężnych112. 

 Wpływy i wydatki gotówkowe w rachunku przepływów pieniężnych ujmowane są  

w trzech obszarach. Na końcu każdego z nich znajduje się wynik, który jest różnicą pomiędzy 

wpływami i wydatkami gotówkowymi w danym obszarze działalności jednostki113: 

• wynik z działalności operacyjnej, 

• wynik z działalności inwestycyjnej, 

• wynik z działalności finansowej. 

 Powyższe wyniki składają się na wynik przepływów środków pieniężnych (WPP)  

z ogólnej działalności jednostki. Wynik ten może być dodatni i może być określany mianem 

nadwyżki pieniężnej. Może być również ujemny, a wtedy jest niedoborem pieniężnym,  

a także można wyróżnić wynik zerowy nazywany równowagą pieniężną114. 

 Najczęściej wykorzystywane wskaźniki przepływów pieniężnych ujmowane są  

w trzech grupach115: 

• wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, 

• wskaźniki wystarczalności pieniężnej, 

• wskaźniki wydajności pieniężnej. 

 Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych przedstawiają udział danych elementów 

przepływów pieniężnych w określonym wyniku przepływów pieniężnych. Można wymienić 

                                                 
111 Ibidem.  
112 Z. Gołaś, A. Witczyk, op. cit., s. 90. 
113 K. Stępień, op. cit., s. 132. 
114 Ibidem. 
115 M. Jerzemowska [red], op. cit., s. 144. 
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tutaj wiele miar, ale do podstawowych należy m.in. wskaźnik udziału zysku netto w wyniku 

przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Zależność tą przedstawia następujący 

wzór116: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒄𝒄𝒅𝒅𝒛𝒛𝒏𝒏𝒘𝒘ł𝒄𝒄
𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚

=
𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚

𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾 𝒚𝒚𝒑𝒑𝒃𝒃𝒑𝒑𝒘𝒘𝒄𝒄𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚
. 

 Informuje on, jaką częścią wyniku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej 

jest zysk netto. Im wyższy wskaźnik, tym w większym stopniu osiągnięty zysk netto 

przekłada się na nadwyżkę pieniężną117. 

 Innym wskaźnikiem struktury przepływów pieniężnych jest wskaźnik zdolności do 

generowania przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej. Wyraża go 

następująca formuła: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒛𝒛𝒅𝒅𝒚𝒚𝒓𝒓𝒏𝒏𝒚𝒚ś𝒄𝒄𝒏𝒏 𝒅𝒅𝒚𝒚
𝒘𝒘𝒃𝒃𝒏𝒏𝒃𝒃𝒑𝒑𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒚𝒚𝒑𝒑𝒃𝒃𝒑𝒑𝒘𝒘𝒄𝒄𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒃𝒃𝒘𝒘𝒚𝒚 𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾

=
𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾 𝒚𝒚𝒑𝒑𝒃𝒃𝒑𝒑𝒘𝒘𝒄𝒄𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚

𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾 𝒚𝒚𝒑𝒑𝒃𝒃𝒑𝒑𝒘𝒘𝒄𝒄𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚 + 𝒘𝒘𝒑𝒑ł𝒚𝒚𝒘𝒘𝒚𝒚 𝒛𝒛 𝒅𝒅𝒛𝒛𝒏𝒏𝒘𝒘ł𝒘𝒘𝒓𝒓𝒏𝒏𝒚𝒚ś𝒄𝒄𝒏𝒏
𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘𝒃𝒃𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒄𝒄𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒃𝒃𝒄𝒄 𝒏𝒏 𝒇𝒇𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘𝒏𝒏𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒃𝒃𝒄𝒄

. 

 Wskaźnik ten informuje o udziale nadwyżki pieniężnej z działalności operacyjnej  

w całkowitej kwocie wpływów ze wszystkich rodzajów działalności. Poziom tej miary jest  

w dużym stopniu zależny od rodzaju branży, w której działa przedsiębiorstwo118. 

 Kolejna grupa wskaźników to wskaźniki wystarczalności pieniężnej. Ukazują one 

relacje środków pieniężnych wygenerowanych z działalności operacyjnej firmy do różnych 

wydatków i zobowiązań tej jednostki. Wśród tych wskaźników można wyróżnić między 

innymi poniższe wskaźniki. 

 Wskaźnik ogólnej wystarczalności środków pieniężnych, który stanowi relację119: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒚𝒚𝒘𝒘ó𝒓𝒓𝒏𝒏𝒃𝒃𝒄𝒄
𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒂𝒂𝒘𝒘𝒑𝒑𝒄𝒄𝒛𝒛𝒘𝒘𝒓𝒓𝒏𝒏𝒚𝒚ś𝒄𝒄𝒏𝒏 𝒑𝒑𝒏𝒏𝒃𝒃𝒏𝒏𝒏𝒏ęż𝒏𝒏𝒃𝒃𝒄𝒄

=
𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾 𝒚𝒚𝒑𝒑𝒃𝒃𝒑𝒑𝒘𝒘𝒄𝒄𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚
𝑾𝑾𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘𝒂𝒂𝒘𝒘𝒏𝒏 𝒚𝒚𝒘𝒘ół𝒃𝒃𝒎𝒎

. 

 Jest on miarą ogólnej zdolności przedsiębiorstwa do regulowania rocznych wydatków 

środkami pieniężnymi uzyskanymi z działalności operacyjnej. Do takich wydatków można 

zaliczyć wypłatę dywidend czy raty kredytów długoterminowych. Wartość wskaźnika równa 

lub wyższa od 1,0 świadczy o samowystarczalności firmy w pokrywaniu tych wydatków, 

                                                 
116 K. Stępień, op. cit., s. 138. 
117 Ibidem. 
118 Ibidem, s. 139. 
119 Z. Gołaś, A. Witczyk, op. cit., s. 91 i n. 
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natomiast wartość niższa od 1,0 świadczy o konieczności pozyskania dodatkowych źródeł 

finansowania120. 

 Drugi wskaźnik jest nazywany wskaźnikiem pokrycia zadłużenia i jest on 

odpowiedzialny za ukazanie możliwości spłacenia ogółu zobowiązań przez dany podmiot 

gospodarczy. Miarę tą ukazuje poniższa relacja121: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒑𝒑𝒚𝒚𝒘𝒘𝒑𝒑𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒛𝒛𝒘𝒘𝒅𝒅ł𝒄𝒄ż𝒃𝒃𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 =
𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾 𝒚𝒚𝒑𝒑𝒃𝒃𝒑𝒑𝒘𝒘𝒄𝒄𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚

𝒛𝒛𝒚𝒚𝒃𝒃𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏ą𝒛𝒛𝒘𝒘𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒚𝒚𝒘𝒘ół𝒃𝒃𝒎𝒎
. 

 Biorąc pod uwagę odwrotną relację tego wskaźnika można ocenić w jakim okresie 

zobowiązania ogółem mogłyby być pokryte gotówką pochodzącą z działalności 

operacyjnej122.  

 Wśród trzeciej grupy wskaźników, czyli wskaźników wydajności pieniężnej należy 

doszukiwać się wyniku z przepływów pieniężnych działalności operacyjnej w stosunku do 

określonych wielkości, które generują przepływy pieniężne. Niekiedy wskaźniki te uznawane 

są za odpowiedniki wskaźników rentowności. Do najczęściej wykorzystywanych należy 

zaliczyć123: 

• wskaźnik pieniężnej wydajności sprzedaży, 

• wskaźnik pieniężnej wydajności aktywów, 

• wskaźnik pieniężnej wydajności kapitału własnego. 

 Pierwszy z nich jest stosunkiem przepływów pieniężnych netto z działalności 

operacyjnej do przychodów ze sprzedaży. Zależność tą przedstawia poniższa relacja124: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒑𝒑𝒏𝒏𝒃𝒃𝒏𝒏𝒏𝒏ęż𝒏𝒏𝒃𝒃𝒄𝒄 𝒘𝒘𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚ś𝒄𝒄𝒏𝒏 𝒘𝒘𝒑𝒑𝒑𝒑𝒛𝒛𝒃𝒃𝒅𝒅𝒘𝒘ż𝒚𝒚 =
𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾 𝒚𝒚𝒑𝒑𝒃𝒃𝒑𝒑𝒘𝒘𝒄𝒄𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒛𝒛𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚𝒅𝒅𝒚𝒚 𝒛𝒛𝒃𝒃 𝒘𝒘𝒑𝒑𝒑𝒑𝒛𝒛𝒃𝒃𝒅𝒅𝒘𝒘ż𝒚𝒚
. 

 Powyższy wskaźnik określa jaka wielkość nadwyżki pieniężnej otrzymanej 

z działalności operacyjnej uzyskuje się z jednego złotego przychodów ze sprzedaży. 

Korzystnie oceniane są jak najwyższe wartości tego wskaźnika125. 

 Kolejny to wskaźnik pieniężnej wydajności aktywów. Jest to stosunek wyniku 

przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do aktywów ogółem, co ukazuje wzór126: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒑𝒑𝒏𝒏𝒃𝒃𝒏𝒏𝒏𝒏ęż𝒏𝒏𝒃𝒃𝒄𝒄 𝒘𝒘𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚ś𝒄𝒄𝒏𝒏 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘ó𝒘𝒘 =
𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾 𝒚𝒚𝒑𝒑𝒃𝒃𝒑𝒑𝒘𝒘𝒄𝒄𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚
𝒘𝒘𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒚𝒚𝒘𝒘ół𝒃𝒃𝒎𝒎

. 

                                                 
120 Ibidem. 
121 K. Stępień, op. cit., s. 140. 
122 Ibidem. 
123 E. Nowak, op. cit., s. 151. 
124 Ibidem, s. 152. 
125 Ibidem. 
126 Ibidem. 
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 Przedstawiony wskaźnik mierzy zdolność wszystkich aktywów do generowania 

nadwyżki pieniężnej z działalności operacyjnej. Określa jaka wartość gotówki netto przypada 

na jednego złotego majątku zaangażowanego w działalność jednostki. 

 Ostatnim z tej grupy jest wskaźnik pieniężnej wydajności kapitału własnego, który jest 

relacją wyniku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do kapitałów własnych, co 

można zapisać następująco127: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒘𝒘𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚ś𝒄𝒄𝒏𝒏 𝒑𝒑𝒏𝒏𝒃𝒃𝒏𝒏𝒏𝒏ęż𝒏𝒏𝒃𝒃𝒄𝒄
𝒘𝒘𝒘𝒘𝒑𝒑𝒏𝒏𝒂𝒂𝒘𝒘ł𝒄𝒄 𝒘𝒘ł𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒃𝒃𝒘𝒘𝒚𝒚

=
𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾𝑾 𝒚𝒚𝒑𝒑𝒃𝒃𝒑𝒑𝒘𝒘𝒄𝒄𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚
𝒘𝒘𝒘𝒘𝒑𝒑𝒏𝒏𝒂𝒂𝒘𝒘ł 𝒘𝒘ł𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚

. 

 Wskaźnik ten informuje o wielkości zwrotu kapitału własnego, który przejawia się w 

postaci nadwyżki pieniężnej z działalności operacyjnej. Określa jaką wielkość gotówki 

uzyskiwanej  

z działalności operacyjnej przypada na jednego złotego zaangażowanego kapitału 

własnego128. 

 Kolejna grupa wskaźników to wskaźniki sprawności działania, inaczej rotacji. 

Informują one o zdolności przedsiębiorstwa do generowania sprzedaży przez jego zasoby129. 

Wskaźniki te mogą być wyrażane w cyklach lub w dniach. Podział wskaźników rotacji 

ukazuje tabela 3.  

 Sytuacja finansowa firmy jest uzależniona od efektywnego wykorzystywania 

posiadanych zasobów w panujących warunkach zewnętrznych. Do pomiaru sprawności 

działania jednostki wykorzystywany jest szereg wskaźników. Pierwszym z nich jest wskaźnik 

obrotowości majątku ogółem. Wyraża go relacja przychodów do wszystkich aktywów. 

Wskaźnik ten określa jak efektywnie przedsiębiorstwo wykorzystuje swój majątek. Zalecane 

jest, aby jego wartość miała tendencję wzrostową. Porównywania wskaźnika obrotowości 

majątku ogółem należy dokonywać na tle branży, gdyż pozytywna wartość tego wskaźnika 

może być różna dla różnego rodzaju jednostek130. 

 Kolejny, wskaźnik obrotowości majątku trwałego, jest stosunkiem przychodów 

ogółem i aktywów trwałych. Pokazuje w jakim stopniu majątek trwały jest zdolny generować 

przychody. Obliczenie tego wskaźnika jest ważne przede wszystkim dla jednostek, które mają 

duży udział aktywów trwałych w strukturze majątku ogółem131. 

                                                 
127 Ibidem. 
128 Ibidem, s. 153. 
129 M. Wypych [red.], op. cit., s. 210. 
130 W. Gabrusewicz, Podstawy analizy…, op. cit., s. 239. 
131 Ibidem, s. 240. 
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Tabela 3. Wskaźniki rotacji 
Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji Treść wskaźnika 

Rotacja ogółem 
𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑤𝑤ół𝑏𝑏𝑚𝑚
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑤𝑤ół𝑏𝑏𝑚𝑚

 

Określa, ile jednostek 

przychodu wygenerowała 

jednostka majątku. 

Rotacja majątku 

trwałego 
𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑤𝑤ół𝑏𝑏𝑚𝑚
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎ł𝑏𝑏

 

Określa, ile jednostek 

przychodu wygenerowała 

jednostka majątku trwałego. 

Rotacja majątku 

obrotowego 
𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑤𝑤ół𝑏𝑏𝑚𝑚
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑏𝑏𝑟𝑟𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏

 

Określa, ile jednostek 

przychodu wygenerowała 

jednostka majątku 

obrotowego. 

Rotacja należności 

krótkoterminowych 
𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑏𝑏 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑏𝑏𝑑𝑑𝑎𝑎ż𝑎𝑎

𝑧𝑧𝑎𝑎𝑟𝑟𝑏𝑏ż𝑧𝑧𝑧𝑧ś𝑐𝑐𝑏𝑏 𝑎𝑎𝑟𝑟ó𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏𝑟𝑟𝑚𝑚𝑏𝑏𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏
 

Określa, ile razy w ciągu 

roku następuje obrót 

należnościami. 

Rotacja należności 

krótkoterminowych 

 w dniach 

𝑧𝑧𝑎𝑎𝑟𝑟𝑏𝑏ż𝑧𝑧𝑧𝑧ś𝑐𝑐𝑏𝑏 𝑎𝑎𝑟𝑟ó𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏𝑟𝑟𝑚𝑚𝑏𝑏𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏
𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑏𝑏 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑏𝑏𝑑𝑑𝑎𝑎ż𝑎𝑎

× 365 
Określa przeciętny okres 

inkasowania należności. 

Rotacja zapasów 
𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑏𝑏 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑏𝑏𝑑𝑑𝑎𝑎ż𝑎𝑎

𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎
 

Określa, ile razy dokonano 

obrotu zapasami w danym 

okresie. 

Rotacja zapasów  

w dniach 

𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎
𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑏𝑏 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑏𝑏𝑑𝑑𝑎𝑎ż𝑎𝑎

× 365 
Określa przeciętny okres 

odnowienia zapasów. 

Rotacja zobowiązań 

krótkoterminowych 
𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑏𝑏 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑏𝑏𝑑𝑑𝑎𝑎ż𝑎𝑎

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏ą𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑟𝑟ó𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏𝑟𝑟𝑚𝑚𝑏𝑏𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏
 

Określa, ile razy w roku 

odtwarzany jest stan 

zobowiązań 

krótkoterminowych. 

Rotacja zobowiązań 

krótkoterminowych 

 w dniach 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏ą𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑟𝑟ó𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏𝑟𝑟𝑚𝑚𝑏𝑏𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏
𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑏𝑏 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑏𝑏𝑑𝑑𝑎𝑎ż𝑎𝑎

× 365 

Określa przeciętny okres 

spłaty zobowiązań 

krótkoterminowych. 

Cykl środków 

pieniężnych 

𝑟𝑟𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧ó𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ

+ 𝑟𝑟𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑎𝑎𝑟𝑟𝑏𝑏ż𝑧𝑧𝑧𝑧ś𝑐𝑐𝑏𝑏 krótkoterminowych 𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ

− 𝑟𝑟𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏ą𝑧𝑧𝑎𝑎ń krótkoterminowych 𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ 

Określa czas przez jaki 

środki pieniężne są 

zamrażane  

w aktywach obrotowych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Gabrusewicz, Podstawy analizy…, op. cit., s. 239-244 oraz  
E. Nowak, op. cit., s. 216-230. 

 Następnym ważnym wskaźnikiem z tej grupy jest wskaźnik rotacji majątku 

obrotowego. Obliczany jest jako relacja przychodów do aktywów obrotowych. Wskaźnik ten 
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informuje ile jednostek przychodu generuje jedna jednostka zaangażowana w aktywa 

obrotowe. Pozytywnie ocenia się wysoką wartość tego wskaźnika, gdyż świadczy to  

o istotności majątku obrotowego przy kreowaniu przychodów i osiąganiu zysku132.  

 Wzrost należności w firmie może być zjawiskiem pozytywnym wtedy, gdy prowadzi 

do wzrostu sprzedaży. Udzielanie przez firmę kredytu handlowego, daje odbiorcom lepsze 

warunki płatności, a co za tym idzie zachęca ich do kolejnych zakupów. Jednak jednostka jest 

również zainteresowana krótkim okresem inkasowania należności, ponieważ dopływ gotówki 

zwiększa jej płynność finansową133.  

 Wyróżnia się dwa rodzaje wskaźników rotacji należności, które przedstawiane są  

w razach lub dniach. W pierwszym przypadku, wskaźnik rotacji należności 

krótkoterminowych w razach, wyraża się jako stosunek przychodów ze sprzedaży do 

należności krótkoterminowych. Wskaźnik ten mówi o tym, ile razy w ciągu badanego okresu, 

najczęściej roku, nastąpił obrót należnościami. Pożądane są coraz wyższe wartości tego 

wskaźnika, co świadczy o skuteczności ściągania należności przez przedsiębiorstwo. Zbyt 

niska wartość wskaźnika rotacji należności w razach oznacza, że firma zbyt długo kredytuje 

swoich odbiorców, a także za dużą ilość środków pieniężnych zamraża w należnościach. 

Optymalna wielkość to 7 do 10 obrotów134. 

 Kolejny, czyli wskaźnik rotacji należności krótkoterminowych w dniach, wyrażany 

jest jako stosunek należności krótkoterminowych do dziennego przychodu ze sprzedaży. 

Wskaźnik ten informuje o długości kredytowania swoich odbiorców przez firmę. Optymalna 

wartość wynosi 36-52 dni, a średni cykl należności w przemyśle polskim to nawet 60 dni. 

Wartość wskaźnika powinna być stosunkowo niska, gdyż wysoki jego poziom może 

spowodować powstanie należności nieściągalnych135. 

 Następna grupa wskaźników dotyczy rotacji zapasów. Zapasy stanowią część majątku 

obrotowego, której tempo wejścia do produkcji i jej opuszczenia jest bardzo szybkie. 

Wskaźniki rotacji zapasów mogą być ustalane w razach oraz dniach. Pierwsze z nich 

informują ile razy dokonano obrotu zapasami dla osiągnięcia określonej wartości sprzedaży  

w danym roku. Pozytywnie oceniany jest wysoki poziom tych wskaźników, który świadczy  

o mniejszym zamrożeniu środków pieniężnych w zapasach. Niski poziom oznacza zbyt duże 

nagromadzenie zapasów136. 

                                                 
132 Ibidem. 
133 Ibidem, s. 243. 
134 E. Nowak, op. cit., s. 219. 
135 Ibidem, s. 219. 
136 W. Gabrusewicz, Podstawy analizy…, op. cit., s. 241. 
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 Wskaźnik rotacji zapasów w dniach jest stosunkiem stanu zapasów do dziennego 

przychodu ze sprzedaży. Wskaźnik ten ukazuje czas, w którym zamrożone były środki 

pieniężne w zapasach. Określa on długość trwania jednego cyklu obrotu zapasami. 

Pozytywnie ocenia się krótki cykl i szybką rotację zapasów137.  

 Szczególną wymowę w analizie kondycji finansowej firmy ma rotacja zobowiązań 

krótkoterminowych. Opisuje ją dwa typy wskaźników, przedstawiane w razach i dniach. 

Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych w razach przedstawia się jako stosunek 

przychodów ze sprzedaży do zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik ten jest miarą 

zdolności firmy do otrzymywania kapitału krótkoterminowego. Niska wartość tego wskaźnika 

oznacza, że przedsiębiorstwo z łatwością pozyskuje kapitał krótkoterminowy, co należy 

ocenić pozytywnie138. 

 Z kolei wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych w dniach określa się poprzez 

stosunek zobowiązań krótkoterminowych do dziennego przychodu ze sprzedaży. Wskaźnik 

ten, mówi w ciągu ilu dni następuje spłata zobowiązań krótkoterminowych. Daje możliwość 

ustalenia jak długo jednostka jest kredytowana przez swoich dostawców. Długi okres 

regulowania zobowiązań pozytywnie wpływa na płynność finansową firmy, jednak zbyt 

długie cykle mogą być powodem pogorszenia relacji z dostawcami139. 

 Jako ostatni w tej grupie wskaźników rotacji umieszczony jest wskaźnik konwersji 

gotówki, zwany cyklem środków pieniężnych. Obejmuje on okres, jaki upływa od momentu 

odpływu środków pieniężnych w związku z regulowaniem zobowiązań do momentu wpływu 

środków pieniężnych z tytułu inkasowania należności. Cykl ten wyraża się w następujący 

sposób140: 

𝒄𝒄𝒚𝒚𝒘𝒘𝒓𝒓 ś𝒑𝒑𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘ó𝒘𝒘
𝒑𝒑𝒏𝒏𝒃𝒃𝒏𝒏𝒏𝒏ęż𝒏𝒏𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏

=
𝒑𝒑𝒚𝒚𝒂𝒂𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄𝒘𝒘 𝒛𝒛𝒘𝒘𝒑𝒑𝒘𝒘𝒘𝒘ó𝒘𝒘

𝒘𝒘 𝒅𝒅𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘𝒄𝒄𝒏𝒏
+

𝒑𝒑𝒚𝒚𝒂𝒂𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄𝒘𝒘 𝒏𝒏𝒘𝒘𝒓𝒓𝒃𝒃ż𝒏𝒏𝒚𝒚ś𝒄𝒄𝒏𝒏
𝒘𝒘𝒑𝒑ó𝒂𝒂𝒘𝒘𝒚𝒚𝒂𝒂𝒃𝒃𝒑𝒑𝒎𝒎𝒏𝒏𝒏𝒏𝒚𝒚𝒘𝒘𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏

𝒘𝒘 𝒅𝒅𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘𝒄𝒄𝒏𝒏
−
𝒑𝒑𝒚𝒚𝒂𝒂𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄𝒘𝒘 𝒛𝒛𝒚𝒚𝒃𝒃𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏ą𝒛𝒛𝒘𝒘ń
𝒘𝒘𝒑𝒑ó𝒂𝒂𝒘𝒘𝒚𝒚𝒂𝒂𝒃𝒃𝒑𝒑𝒎𝒎𝒏𝒏𝒏𝒏𝒚𝒚𝒘𝒘𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏

𝒘𝒘 𝒅𝒅𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘𝒄𝒄𝒏𝒏
 

 Dla przedsiębiorstwa najbardziej korzystne jest, aby cykl środków pieniężnych był jak 

najkrótszy. Oznaczałoby to, że środki pieniężne zaangażowane w zapasy lub należności 

szybko wracają do firmy i mogą być ponownie wykorzystywane141. 

 Każda jednostka gospodarcza posiada różne źródła finansowania. Można do nich 

zaliczyć kapitały własne i obce, czy też zobowiązania długo- i krótkoterminowe. Analiza 

                                                 
137 E. Nowak, op. cit., s. 219. 
138 Ibidem, s. 223 i n. 
139 Ibidem, s. 224.  
140 Ibidem, s. 227. 
141 W. Gabrusewicz, Podstawy analizy…, op. cit., s. 244. 
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poziomu zadłużenia umożliwia poznanie źródeł, z których finansowane są aktywa. Daje 

również możliwość poznania struktury oraz efektywności zaangażowania tych kapitałów142. 

 Kierownictwo jest zainteresowane głównie poziomem kapitałów obcych  

w przedsiębiorstwie. Wielkość tych kapitałów nie powinna być zbyt duża, ponieważ może to 

być zagrożeniem niezależności finansowej jednostki. Należy zwrócić uwagę, na koszt obsługi 

długu, czy jego wielkość może być zaakceptowana przez przedsiębiorstwo143. W analizie 

finansowej jednostki ważnym aspektem jest ocena wielkości zadłużenia. Od tej wielkości 

zależy stabilność finansowa firmy144. Do przeprowadzenia takiej analizy wykorzystuje się 

wskaźniki, które zawiera tabela 4. 

Tabela 4. Wskaźniki poziomu zadłużenia 
Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji Treść wskaźnika 

Zadłużenie ogółem 
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏ą𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑤𝑤ół𝑏𝑏𝑚𝑚

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑤𝑤ó𝑟𝑟𝑏𝑏𝑚𝑚
 

Stopień zabezpieczenia majątkiem 

spłaty zadłużenia. 

Pokrycie aktywów 

kapitałem własnym 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎ł 𝑎𝑎ł𝑎𝑎𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑤𝑤ół𝑏𝑏𝑚𝑚

 
Udział kapitału własnego  

w finansowaniu aktywów ogółem. 

Zadłużenie 

długoterminowe 
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏ą𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑑𝑑ł𝑔𝑔𝑤𝑤𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏𝑟𝑟𝑚𝑚𝑏𝑏𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑤𝑤ół𝑏𝑏𝑚𝑚
 

Udział zobowiązań 

długoterminowych w finansowaniu 

aktywów ogółem. 

Struktura zobowiązań 

długoterminowych 
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏ą𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑑𝑑ł𝑔𝑔𝑤𝑤𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏𝑟𝑟𝑚𝑚𝑏𝑏𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏ą𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑤𝑤ół𝑏𝑏𝑚𝑚
 

Udział zobowiązań 

długoterminowych w całości 

zobowiązań jednostki. 

Zadłużenie kapitału 

własnego 
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏ą𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑤𝑤ół𝑏𝑏𝑚𝑚

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎ł 𝑎𝑎ł𝑎𝑎𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎
× 100% 

Określa, jaka część zobowiązań 

przypada na 1 zł kapitałów 

własnych. 

Długoterminowe 

zadłużenie kapitału 

własnego 

𝑧𝑧𝑧𝑧𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏ą𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑑𝑑ł𝑔𝑔𝑤𝑤𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏𝑟𝑟𝑚𝑚𝑏𝑏𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎ł 𝑎𝑎ł𝑎𝑎𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎

× 100% 

Określa, jaka kwota zobowiązań 

długoterminowych przypada na  

1 zł kapitałów własnych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: E. Nowak, op. cit., s. 222-227, [za:] J. Mierzejewska-Majcherek, op. 
cit., s. 237. 

 Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest najważniejszym wskaźnikiem służącym ocenie 

zadłużenia. Wyraża się go jako stosunek zobowiązań ogółem do aktywów ogółem. Wskaźnik 

ten informuje jaka część aktywów pochodzi z długu145. Wzrost wartości wskaźnika mówi  

o zwiększającym się udziale kapitałów obcych w finansowaniu majątku firmy i zmniejszeniu 

                                                 
142 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa…, op. cit., s.166.  
143 Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, op. cit., s. 132. 
144 E. Nowak, op. cit., s. 232. 
145 M. Wypych [red.], op. cit., s. 216. 
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udziału kapitałów własnych. Wielkość wskaźnika ogólnego zadłużenia powinna mieścić się  

w przedziale 0,57-0,67146. Wiele przedsiębiorców woli mieć niski udział kapitałów obcych  

w strukturze bilansu, ponieważ mają wtedy poczucie bezpieczeństwa, że odzyskają swoje 

wkłady na wypadek likwidacji firmy.  

 Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym wyraża relację kapitału własnego do 

aktywów ogółem. Pokazuje on, jaki jest udział kapitału własnego w finansowaniu aktywów 

ogółem. Przyjęto, że co najmniej majątek trwały powinien być pokryty kapitałem własnym, 

aby wskaźnik ten można było oceniać pozytywnie147. 

 Kolejnym wskaźnikiem, istotnym w ocenie zadłużenia jednostki, jest wskaźnik 

zadłużenia długoterminowego. Wyrażany jest jako stosunek zobowiązań długoterminowych 

do majątku ogółem. Dostarcza informacji o tym, jaka część majątku firmy jest finansowana 

zobowiązaniami długoterminowymi. Za korzystną przyjmuje się sytuację, gdy wskaźnik ten 

ma wartość podobną do wartości wskaźnika ogólnego zadłużenia. Oznacza to, że udział 

zobowiązań długoterminowych we wszystkich zobowiązaniach jest duży. Dlatego też za 

stosowne przyjęto obliczenie wskaźnika struktury zobowiązań, który przedstawia udział 

zobowiązań długoterminowych w zobowiązaniach ogółem. Duży udział zobowiązań 

długoterminowych wpływa korzystnie na płynność finansową jednostki148. 

 Wielkość zobowiązań powinna być także rozpatrywana w stosunku do kapitału 

własnego. Wykorzystuje się tutaj wskaźnik kapitału własnego oraz wskaźnik 

długoterminowego zadłużenia kapitału własnego. Pierwszy z nich, jest relacją wszystkich 

zobowiązań do kapitału własnego. Wskaźnik ten daje informacje o tym, jaka kwota 

zobowiązań przypisana jest jednemu złotemu kapitału własnego firmy. Pozwala to ocenić czy 

firma nie jest zbyt zadłużona i czy w sposób rozsądny kształtuje swój poziom zadłużenia. 

Zalecane jest, aby wskaźnik znajdował się w przedziale 1,0-3,0149. 

 Drugi z tych wskaźników to wskaźnik długoterminowego zadłużenia kapitału 

własnego wyrażany jako relacja zobowiązań długoterminowych do kapitałów własnych. 

Wskaźnik ten określa, jaka część zobowiązań długoterminowych przypada na jednostkę 

kapitałów własnych. Według standardów wielkość wskaźnika powinna być większa od  

1, jednak wartość znacznie większa świadczy o zbyt dużym zadłużeniu jednostki150. 

                                                 
146 W. Gabrusewicz, Podstawy analizy..., op. cit., s. 247. 
147 J. Mierzejewska-Majcherek, op. cit., s. 237. 
148 W. Gabrusewicz, Podstawy analizy..., op. cit., s. 248. 
149 E. Nowak, op. cit., s. 235, [za:] J. Mierzejewska-Majcherek, op. cit., s. 237. 
150 Ibidem. 
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 Nie wolno zapominać, że każda firma, która korzysta z obcych źródeł finansowania 

musi zwrócić pożyczony kapitał wraz z odsetkami. Z tego powodu dokonując analizy 

zadłużenia przedsiębiorstwa należy również zwrócić uwagę na jej ważny obszar jakim jest 

analiza wypłacalności. Wskaźniki w niej zawarte dają odpowiedź na pytanie, czy 

przedsiębiorstwo jest w stanie spłacać raty zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami. Do tych 

wskaźników należą151: 

• wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem, 

• wskaźnik pokrycia długu zyskiem, 

• wskaźnik pokrycia długu nadwyżką finansową. 

 Pierwszy, wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem, jest relacją sumy zysku brutto  

i odsetek dotyczących pożyczonego kapitału do kwoty odsetek. Relację tą przedstawia 

poniższy wzór152: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒑𝒑𝒚𝒚𝒘𝒘𝒑𝒑𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘𝒃𝒃𝒂𝒂𝒃𝒃𝒘𝒘 𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒃𝒃𝒎𝒎 =
𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒃𝒃𝒑𝒑𝒄𝒄𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚 + 𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘𝒃𝒃𝒂𝒂𝒘𝒘𝒏𝒏

𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘𝒃𝒃𝒂𝒂𝒘𝒘𝒏𝒏
. 

 Wskaźnik ten określa ile razy zysk brutto wraz z odsetkami przewyższa płacone 

odsetki od kredytów. Wysoka wartość wskaźnika świadczy o większej wypłacalności 

przedsiębiorstwa. Do obliczenia tego wskaźnika wykorzystuje się zysk brutto (zysk przed 

opodatkowaniem), gdyż odsetki od kredytów są płacone przed opodatkowaniem dochodu 

podatkiem dochodowym. Dodatkowo suma ujęta w liczniku, wyraża największą kwotę jaką 

jednostka może zapłacić z tytułu tych odsetek, aby nie ponieść straty153.  

 Kolejny ze wskaźników, wskaźnik pokrycia długu zyskiem, można obliczać na dwa 

sposoby, co pokazują następujące formuły154: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒑𝒑𝒚𝒚𝒘𝒘𝒑𝒑𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒅𝒅ł𝒄𝒄𝒘𝒘𝒄𝒄 𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒃𝒃𝒎𝒎 =
𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒃𝒃𝒑𝒑𝒄𝒄𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚 + 𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘𝒃𝒃𝒂𝒂𝒘𝒘𝒏𝒏

𝒑𝒑𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚 𝒘𝒘𝒑𝒑𝒃𝒃𝒅𝒅𝒚𝒚𝒂𝒂ó𝒘𝒘 + 𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘𝒃𝒃𝒂𝒂𝒘𝒘𝒏𝒏
, 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒑𝒑𝒚𝒚𝒘𝒘𝒑𝒑𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒅𝒅ł𝒄𝒄𝒘𝒘𝒄𝒄 𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒃𝒃𝒎𝒎 =
𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚

𝒑𝒑𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚 𝒘𝒘𝒑𝒑𝒃𝒃𝒅𝒅𝒚𝒚𝒂𝒂ó𝒘𝒘 + 𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘𝒃𝒃𝒂𝒂𝒘𝒘𝒏𝒏
. 

 W pierwszym sposobie do obliczeń wykorzystuje się zysk przed opodatkowaniem,  

a w drugim zysk po opodatkowaniu. Wersja pierwsza ukazuje jaki jest stopień zabezpieczenia 

rat kredytu wraz z odsetkami przez osiągnięty w firmie zysk. Oczekuje się tutaj uzyskania jak 

najwyższych wartości. Druga wersja tego wskaźnika do obliczeń przyjmuje zysk netto. 

                                                 
151 Ibidem, s. 238. 
152 Ibidem. 
153 Ibidem. 
154 W. Gabrusewicz, Podstawy analizy..., op. cit., s. 250 i n. 
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Wynika to z faktu, że z zysku brutto płaci się jedynie odsetki od kredytów, a raty kredytu 

płacone są z zysku po opodatkowaniu. Przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika nie powinna 

być niższa od 1, a najlepiej jest oceniana wartość wyższa od 1155.  

 Ostatnim z tej grupy jest wskaźnik pokrycia długu nadwyżką finansową. Opiera się on 

na przepływach środków pieniężnych. Nadwyżka finansowa, którą wyraża suma zysku netto  

i amortyzacji jest podstawowym elementem tych przepływów. Wskaźnik ten przestawia 

następujący wzór156: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒑𝒑𝒚𝒚𝒘𝒘𝒑𝒑𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒅𝒅ł𝒄𝒄𝒘𝒘𝒄𝒄
𝒏𝒏𝒘𝒘𝒅𝒅𝒘𝒘𝒚𝒚ż𝒘𝒘ą 𝒇𝒇𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘𝒏𝒏𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘ą

=
𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚 + 𝒘𝒘𝒎𝒎𝒚𝒚𝒑𝒑𝒂𝒂𝒚𝒚𝒛𝒛𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄𝒘𝒘
𝒑𝒑𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚 𝒘𝒘𝒑𝒑𝒃𝒃𝒅𝒅𝒚𝒚𝒂𝒂𝒄𝒄 + 𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘𝒃𝒃𝒂𝒂𝒘𝒘𝒏𝒏

. 

 Wskaźnik ten określa, ile razy nadwyżka finansowa pokrywa raty kredytu wraz  

z odsetkami. Poziomem oczekiwanym tego wskaźnika jest 1,5. Niższy poziom świadczy  

o ryzyku przy podjęciu inwestycji finansowanej kredytem157. 

 Każde przedsiębiorstwo działające efektywnie powinno uzyskiwać dodatnie wyniki 

finansowe, czyli zyski. Zasada racjonalnego gospodarowania nakłania kierownictwo do 

przeprowadzania analiz osiąganego wyniku finansowego. Tego typu badania noszą nazwę 

analizy rentowności. J. Mierzejewska-Majcherek rentownością nazywa „stan finansowy 

przedsiębiorstwa, wyrażony wynikiem finansowym osiągniętym z działalności 

gospodarczej”158. Z kolei T. Waśniewski i W. Skoczylas przez rentowność rozumieją 

„zjawisko osiągania przychodów przewyższających koszty poniesione dla ich osiągnięcia”159. 

Według E. Burzym „rentowność to relatywna wielkość wyniku finansowego 

odzwierciedlająca opłacalność działalności gospodarczej, która może być rozpatrywana jako 

opłacalność zużycia lub angażowania środków w ujęciu sumarycznym albo cząstkowym”160. 

Sama kwota zysku w pełni nie oddaje miary efektywności gospodarowania. Konieczne jest 

tutaj opisanie relacji zysku do odpowiedniej podstawy porównania. Te relacje noszą nazwę 

wskaźników rentowności lub wskaźników zyskowności161. Ukazuje je tabela 5.  

 Do obliczenia wskaźników rentowności mogą być stosowane różne kategorie zysku,  

z których każda odzwierciedla inny zakres rentowności podmiotu. Najczęściej do obliczenia 

wskaźników zyskowności stosuje się wynik finansowy netto, gdyż odzwierciedla on 

                                                 
155 Ibidem. 
156 Ibidem, s. 251. 
157 Ibidem. 
158 J. Mierzejewska-Majcherek, op. cit., s. 243. 
159 W. Skoczylas, T. Waśniewski, Teoria i praktyka..., op. cit., s. 10. 
160 E. Burzym, Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971, s. 38. 
161 W. Gabrusewicz, Podstawy analizy..., op. cit., s. 207.  
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całokształt działalności przedsiębiorstwa. Wyróżnia się następujące rodzaje wyników 

finansowych162: 

• wynik ze sprzedaży, 

• wynik z działalności operacyjnej, 

• wynik z działalności gospodarczej, 

• wynik brutto, 

• wynik netto. 

Tabela 5. Podstawowe wskaźniki rentowności 

Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji Treść wskaźnika 

Rentowność aktywów 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑤𝑤ół𝑏𝑏𝑚𝑚

× 100% 

Określa, jaką kwotę wyniku 

finansowego generuje 1 zł 

zaangażowanych aktywów. 

Rentowność sprzedaży 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑧𝑧𝑟𝑟𝑧𝑧𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎
× 100% 

Informuje, jaka kwota wyniku 

finansowego przypada na 1 zł 

przychodów. 

Rentowność kapitału 

własnego 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎ł 𝑎𝑎ł𝑎𝑎𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎

× 100% 

Określa, jaka kwota wyniku 

finansowego przypada na 1 zł 

zaangażowanego kapitału 

własnego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Mierzejewska-Majcherek, op. cit., s. 224 i n. 

 Wskaźnik rentowności aktywów (ROA – z ang. Return on assets) informuje  

o wielkości zysku netto jaka przypada na jednostkę źródeł finansowania zaangażowanych  

w działalności firmy. Wskaźnik ten ustala się według następującej formuły163: 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 =
𝒘𝒘𝒚𝒚𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒇𝒇𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘𝒏𝒏𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒚𝒚 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒚𝒚𝒘𝒘ół𝒃𝒃𝒎𝒎 (𝒑𝒑𝒑𝒑𝒛𝒛𝒃𝒃𝒄𝒄𝒏𝒏ę𝒂𝒂𝒏𝒏𝒚𝒚 𝒘𝒘𝒂𝒂𝒘𝒘𝒏𝒏 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘ó𝒘𝒘)
× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏%. 

 

 Pożądane jest, aby wskaźnik był jak najwyższy, co świadczy o efektywnym 

wykorzystaniu zaangażowanych w działalność aktywów. Czym jest większy zwrot z każdego 

złotego zaangażowanego w aktywa przedsiębiorstwa, tym lepiej świadczy to o nim 164.  

                                                 
162 E. Nowak, op. cit., s. 176 i n.  
163 Ibidem. 
164 T. Jachna, M. Sierpińska, Ocena przedsiębiorstwa..., op. cit., s. 201. 
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 Kolejny wskaźnik mierzący rentowność sprzedaży (nazywany ROS – ang. Return on 

sales) wyrażany jest jako stosunek wyniku finansowego do przychodów. Najogólniej 

wskaźnik ten przybiera następującą postać165: 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 =
𝒘𝒘𝒚𝒚𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒇𝒇𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘𝒏𝒏𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒚𝒚 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒛𝒛𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚𝒅𝒅𝒚𝒚
× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏%. 

 Wskaźnik udziela informacji, jaka kwota wyniku finansowego jest generowana przez 

jednostkę przychodów. Im uzyskana wartość jest wyższa, tym bardziej sprzedaż jest 

opłacalna166.  

 Głównym źródłem generowanych przez podmioty gospodarcze przychodów jest 

sprzedaż produktów, towarów i materiałów. Dlatego też często wykorzystywaną miarą  

rentowności sprzedaży osiąganej z działalności operacyjnej, która jest głównym założeniem 

działania jednostki jest wskaźnik, wyrażony jako relacja wyniku ze sprzedaży do przychodów 

ze sprzedaży, którą ukazuje poniższy wzór167: 

𝒑𝒑𝒃𝒃𝒏𝒏𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚ść 𝒘𝒘𝒃𝒃𝒘𝒘𝒎𝒎𝒃𝒃𝒏𝒏𝒂𝒂𝒄𝒄 𝒘𝒘𝒑𝒑𝒑𝒑𝒛𝒛𝒃𝒃𝒅𝒅𝒘𝒘ż𝒚𝒚 =
𝒘𝒘𝒚𝒚𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒛𝒛𝒃𝒃 𝒘𝒘𝒑𝒑𝒑𝒑𝒛𝒛𝒃𝒃𝒅𝒅𝒘𝒘ż𝒚𝒚

𝒑𝒑𝒑𝒑𝒛𝒛𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚𝒅𝒅𝒚𝒚 𝒛𝒛𝒃𝒃 𝒘𝒘𝒑𝒑𝒑𝒑𝒛𝒛𝒃𝒃𝒅𝒅𝒘𝒘ż𝒚𝒚
× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏%. 

 Wskaźnik ten określa, jaką kwotę wyniku ze sprzedaży produktów, towarów czy 

materiałów generuje jeden złoty przychodów z tych dóbr. Im wyższą wartość przedstawia, 

tym bardziej opłacalna jest sprzedaż. Wskaźnik ten może być liczony dla całości sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów, ale może być również liczony dla każdego rodzaju dóbr  

z osobna, a nawet dla określonych asortymentów. Pozwala to dogłębnie przeanalizować 

opłacalność działalności produkcyjnej i handlowej jednostki168. 

 Istotnym aspektem analizy działalności firmy jest analiza rentowności 

zaangażowanego w niej kapitału własnego. Analizą tą zainteresowani są przede wszystkim 

właściciele jednostki, którzy na bazie wysokości rentowności kapitału własnego dokonują 

oceny skuteczności swojej inwestycji kapitałowej. Im wyższe wartości przynoszą wskaźniki 

rentowności kapitałów własnych, tym większe prawdopodobieństwo rozwoju firmy  

i otrzymania wyższych dywidend169. Ogólnie ujmując, wskaźnik rentowności kapitału można 

ukazać następująco170: 

                                                 
165 K. Stępień, op. cit., s. 93 
166 Ibidem. 
167 E. Nowak, op. cit., s. 186. 
168 Ibidem. 
169 W. Gabrusewicz, Podstawy analizy..., op. cit., s. 218. 
170 K. Stępień, op. cit., s. 100. 
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𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 =
𝒘𝒘𝒚𝒚𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒇𝒇𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘𝒏𝒏𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒚𝒚 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒑𝒑𝒏𝒏𝒂𝒂𝒘𝒘ł 𝒘𝒘ł𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚
× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏%. 

  Wskaźnik ten określa wielkość zysku netto, która przypada na jednostkę kapitału 

własnego. Do obliczeń w mianowniku można przyjąć kapitał własny lub średni stan kapitału 

własnego. Pożądana jest wysoka wartość tego wskaźnika, ponieważ wpływa ona na 

korzystniejszą sytuację finansową firmy i jej właścicieli171.  

 W celu zapewnienia dokładniejszej poprawności merytorycznej wskaźnika ROE, 

można pomniejszyć kwotę kapitału własnego o zysk netto, ponieważ w rzeczywistości jest on 

efektem końcowym rocznej działalności jednostki, bazującym na wielkości stanu 

początkowego kapitału własnego w ciągu roku. W takiej sytuacji wzór przyjmuje następującą 

postać172: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒚𝒚𝒑𝒑𝒚𝒚𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 
𝒑𝒑𝒃𝒃𝒏𝒏𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚ś𝒄𝒄𝒏𝒏 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒑𝒑𝒏𝒏𝒂𝒂𝒘𝒘ł𝒄𝒄 

𝒘𝒘ł𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒃𝒃𝒘𝒘𝒚𝒚
=

𝒘𝒘𝒚𝒚𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒇𝒇𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘𝒏𝒏𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒚𝒚 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚
𝒘𝒘𝒘𝒘𝒑𝒑𝒏𝒏𝒂𝒂𝒘𝒘ł 𝒘𝒘ł𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚 𝒘𝒘𝒂𝒂𝒘𝒘𝒏𝒏 𝒘𝒘𝒚𝒚ń𝒄𝒄𝒚𝒚𝒘𝒘𝒚𝒚−𝒘𝒘𝒚𝒚𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒇𝒇𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘𝒏𝒏𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒚𝒚 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚

(𝒓𝒓𝒄𝒄𝒃𝒃 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒑𝒑𝒏𝒏𝒂𝒂𝒘𝒘ł 𝒘𝒘ł𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚 𝒘𝒘𝒂𝒂𝒘𝒘𝒏𝒏 𝒑𝒑𝒚𝒚𝒄𝒄𝒛𝒛ą𝒂𝒂𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒚𝒚)

. 

 Powyższy wskaźnik dokładniej określa wielkość wyniku finansowego netto 

wypracowanego przez jednostkę kapitału, który przedsiębiorstwu powierzyli jego właściciele, 

a także tego, które przedsiębiorstwo wypracowało w poprzednich latach173. 

  Aby dowiedzieć się jaka jest rentowność kapitału wniesionego przez właścicieli 

przedsiębiorstwa należy zastosować wskaźnik rentowności kapitału podstawowego. Jest on 

relacją wyniku finansowego netto do kapitału podstawowego lub średniego stanu kapitału 

podstawowego. Relację tą przedstawia wzór174: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒑𝒑𝒃𝒃𝒏𝒏𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚ś𝒄𝒄𝒏𝒏
𝒘𝒘𝒘𝒘𝒑𝒑𝒏𝒏𝒂𝒂𝒘𝒘ł𝒄𝒄 𝒑𝒑𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘𝒂𝒂𝒘𝒘𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒃𝒃𝒘𝒘𝒚𝒚

=
𝒘𝒘𝒚𝒚𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒇𝒇𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘𝒏𝒏𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒚𝒚 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚
𝒘𝒘𝒘𝒘𝒑𝒑𝒏𝒏𝒂𝒂𝒘𝒘ł 𝒑𝒑𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘𝒂𝒂𝒘𝒘𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒚𝒚 𝒓𝒓𝒄𝒄𝒃𝒃

ś𝒑𝒑𝒃𝒃𝒅𝒅𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒘𝒘𝒂𝒂𝒘𝒘𝒏𝒏 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒑𝒑𝒏𝒏𝒂𝒂𝒘𝒘ł𝒄𝒄 𝒑𝒑𝒚𝒚𝒅𝒅𝒘𝒘𝒂𝒂𝒘𝒘𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒃𝒃𝒘𝒘𝒚𝒚

. 

 Wskaźnik ten określa, jaką część zysku netto wygenerowała jednostka kapitału, która 

została powierzona firmie przez jej właścicieli (akcjonariuszy). Wysoka wartość oznacza 

potencjalnie wyższe korzyści dla właścicieli. Wszystkie wskaźniki rentowności należy ocenić 

pozytywnie, gdy ich wartości są dodatnie i wzrastają w czasie175.  

 Ostatnia grupa wskaźników mierzy wartości rynku kapitałowego. Wskaźniki wartości 

rynkowej odnoszą się do spółek akcyjnych, których akcje zostały wprowadzone do 

                                                 
171 Ibidem. 
172 Ibidem, s. 101. 
173 Ibidem. 
174 Ibidem. 
175 Ibidem. 
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publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wykorzystanie tych wskaźników jest ważne 

choćby dlatego, że firma za cel przyjmuje zwiększenie ceny swoich akcji176. Warto zauważyć, 

że dla większości wskaźników do obliczeń wykorzystywany jest zysk netto, a nie wynik 

finansowy netto, który również może mieć postać straty. Spowodowane jest to tym, że 

inwestorzy chcą, aby ich inwestycje były opłacalne, a dzieję się tak, gdy firma osiąga zysk 

netto. 

 Wskaźniki rynku kapitałowego można podzielić na dwie grupy177: 

• do pierwszej należą wskaźniki wewnętrzne, konstruowane na podstawie danych 

pochodzących z wewnątrz spółki, 

• do drugiej należą wskaźniki zewnętrzne, konstruowane na podstawie informacji 

pochodzących z rynku kapitałowego. 

Do pierwszej grupy zalicza między innymi następujące wskaźniki178: 

• wskaźnik zyskowności jednej akcji, 

• wskaźnik dywidendy na jedną akcję, 

• wskaźnik stopy wypłat dywidendy. 

 Wskaźnik zyskowności jednej akcji jest relacją zysku netto do liczby wyemitowanych 

akcji. Relację tą przedstawia następująca formuła179: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚ś𝒄𝒄𝒏𝒏 𝒄𝒄𝒃𝒃𝒅𝒅𝒏𝒏𝒃𝒃𝒄𝒄 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄𝒏𝒏 =
𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚
𝒓𝒓𝒏𝒏𝒄𝒄𝒛𝒛𝒃𝒃𝒘𝒘 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄𝒏𝒏

. 

 Powyższy wskaźnik daje informacje o tym, ile zarabia jedna akcja w badanym okresie. 

Wskaźnik ten wykorzystują najczęściej inwestorzy, dla których jest on podpowiedzią do 

dalszego kształtowania inwestycji180. 

 Kolejnym ze wskaźników wewnętrznych jest wskaźnik dywidendy na jedną akcję, 

który wyraża formuła zysku netto przeznaczonego na dywidendy do liczby wyemitowanych  

w spółce akcji. Zależność tą ukazuje poniższy wzór181: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒅𝒅𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏𝒅𝒅𝒃𝒃𝒏𝒏𝒅𝒅𝒚𝒚
𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒄𝒄𝒃𝒃𝒅𝒅𝒏𝒏ą 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄ę

=
𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒛𝒛𝒃𝒃𝒛𝒛𝒏𝒏𝒘𝒘𝒄𝒄𝒛𝒛𝒚𝒚𝒏𝒏𝒚𝒚 𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒅𝒅𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏𝒅𝒅𝒃𝒃𝒏𝒏𝒅𝒅𝒚𝒚

𝒏𝒏𝒓𝒓𝒚𝒚ść 𝒘𝒘𝒚𝒚𝒃𝒃𝒎𝒎𝒏𝒏𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄𝒏𝒏
. 

 Miara ta, daje informacje na temat wysokości dochodów, które otrzyma akcjonariusz  

z jednej akcji. 
                                                 
176 M. Wypych [red.], op. cit., s. 220. 
177 W. Gabrusewicz, Podstawy analizy..., op. cit., s. 248, [za:] K. Stępień, op. cit., s. 109. 
178 K. Stępień, op. cit., s. 109. 
179 E. Nowak, op. cit., s. 195. 
180 Ibidem. 
181 K. Stępień, op. cit., s. 110. 
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 Porównując dywidendę jednostkową i zysk przypadający na jedną akcję można 

otrzymać wskaźnik stopy wypłat dywidendy. Ma on następującą postać182: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒑𝒑𝒚𝒚 
𝒘𝒘𝒚𝒚𝒑𝒑ł𝒘𝒘𝒂𝒂 𝒅𝒅𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏𝒅𝒅𝒃𝒃𝒏𝒏𝒅𝒅𝒚𝒚

=
𝒅𝒅𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏𝒅𝒅𝒃𝒃𝒏𝒏𝒅𝒅𝒘𝒘 𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒄𝒄𝒃𝒃𝒅𝒅𝒏𝒏ą 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄ę
𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚 𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒄𝒄𝒃𝒃𝒅𝒅𝒏𝒏ą 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄ę

. 

 Udziela on informacji, o tym jaka część zysku netto jest przeznaczana na wypłatę 

dywidend. Nie zawsze wszystkie dywidendy zostają wypłacone. Zdarzają się sytuację, gdzie 

zysk zostaje zatrzymany na inwestycje lub przeznaczony na inne cele tj. nagrody dla załogi 

czy zasilenie funduszu świadczeń socjalnych. Najbardziej korzystnie postrzegana jest 

reinwestycja zysku, co może spowodować wzrost wartości akcji, a tym samym wzrost 

korzyści akcjonariuszy183. 

 Wśród drugiej grupy miar rynku kapitałowego można wyróżnić wskaźniki takie jak184: 

• wskaźnik ceny rynkowej akcji do zysku netto, 

• wskaźnik zyskowności cenowej akcji, 

• wskaźnik stopy dywidendy, 

• wskaźnik ceny rynkowej akcji do wartości księgowej akcji. 

 Pierwszy z tej grupy wskaźnik, ceny rynkowej akcji do zysku netto, jest najczęściej 

stosowaną miarą oceniającą podstawy do lokowania kapitału w akcje. Wyrażony jest on  

w następującej formie185: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒄𝒄𝒃𝒃𝒏𝒏𝒚𝒚 𝒑𝒑𝒚𝒚𝒏𝒏𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒃𝒃𝒄𝒄
𝒅𝒅𝒚𝒚 𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚 𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄ę

=
𝒄𝒄𝒃𝒃𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒑𝒑𝒚𝒚𝒏𝒏𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒄𝒄𝒃𝒃𝒅𝒅𝒏𝒏𝒃𝒃𝒄𝒄 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄𝒏𝒏
𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚 𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒄𝒄𝒃𝒃𝒅𝒅𝒏𝒏ą 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄ę

. 

 Wskaźnik ten informuje o tym, ile razy cena rynkowa jednej akcji jest wyższa od 

zysku netto przypadającego na tą akcję. Pozwala to na ustalenie liczby lat, po których 

zostanie zwrócony zainwestowany w akcje kapitał zakładając, że osiągane zyski będą 

kształtować się na takim samym poziomie. Wskaźnik przyjmuje wyższe wartości dla spółek, 

których przyrost zysku jest szybki, gdyż inwestorzy są w stanie zapłacić więcej za akcje 

spółek, u których spodziewają się coraz wyższych zysków w przyszłości186.  

 Kolejny wskaźnik, mianowicie wskaźnik zyskowności cenowej akcji przyjmuje 

następującą postać187: 

                                                 
182 Ibidem, s. 110 i n. 
183 Ibidem.  
184 Ibidem, s. 111 i n. 
185 Ibidem, s. 112. 
186 Ibidem. 
187 Ibidem. 



53 
 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚ś𝒄𝒄𝒏𝒏
𝒄𝒄𝒃𝒃𝒏𝒏𝒚𝒚𝒘𝒘𝒃𝒃𝒄𝒄 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄𝒏𝒏

=
𝒛𝒛𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚 𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒄𝒄𝒃𝒃𝒅𝒅𝒏𝒏ą 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄ę
𝒄𝒄𝒃𝒃𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒑𝒑𝒚𝒚𝒏𝒏𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒄𝒄𝒃𝒃𝒅𝒅𝒏𝒏𝒃𝒃𝒄𝒄 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄𝒏𝒏

. 

 Powyższy wskaźnik udziela informacji o największej wielkości zysku jaką można 

uzyskać z jednej akcji w porównaniu do ceny, jaką trzeba za nią zapłacić. Pozytywnie 

postrzegana jest wysoka wartość tego wskaźnika biorąc pod uwagę inwestycję 

długoterminową i możliwość wzrostu cen akcji w przyszłości188. 

 Wskaźnik stopy dywidendy pozwala na dokonanie oceny opłacalności lokowania 

kapitałów w akcje danej spółki. Dokonanie takiej oceny daje podstawę do wyboru kierunku 

inwestycji. Sposób obliczenia wskaźnika stopy dywidendy przedstawia następujący wzór189: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒑𝒑𝒚𝒚 𝒅𝒅𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏𝒅𝒅𝒃𝒃𝒏𝒏𝒅𝒅𝒚𝒚 =
𝒅𝒅𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏𝒅𝒅𝒃𝒃𝒏𝒏𝒅𝒅𝒘𝒘 𝒏𝒏𝒘𝒘 𝟏𝟏 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄ę
𝒄𝒄𝒃𝒃𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒑𝒑𝒚𝒚𝒏𝒏𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝟏𝟏 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄𝒏𝒏

. 

 Tak obliczony wskaźnik informuje jaka jest stopa zyskowności kapitałów 

ulokowanych w akcjach danej spółki. Im wartość wskaźnika jest wyższa, tym wyższe są 

bezpośrednie korzyści w postaci dywidend, jakie osiągają akcjonariusze190.  

 Następną miarą jest wskaźnik wartości rynkowej do wartości księgowej (M/B), 

którego postać przedstawiona jest następująco191: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝑴𝑴/𝑩𝑩 =
𝒑𝒑𝒚𝒚𝒏𝒏𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒄𝒄𝒃𝒃𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄𝒏𝒏

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒑𝒑𝒂𝒂𝒚𝒚ść 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏ę𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄𝒏𝒏
. 

 Jak sama nazwa mówi jest relacją rynkowej ceny akcji do wartości księgowej akcji, co 

pozwala na ukazanie poglądów innych inwestorów na wyniki księgowe spółki. Jeżeli wartość 

wskaźnika jest wysoka może oznaczać to przewartościowanie akcji i konieczność dokonania 

korekty ich kursów192.  

2.3. Analiza piramidalna Du Ponta 

 Wskaźniki finansowe często są ze sobą powiązane. Pozostają one w różnych 

wzajemnych relacjach. Dla oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych istotne jest 

ułożenie tych wskaźników ze względu na ich hierarchiczne powiązania. Dokonując 

uporządkowania tych miar, biorąc za kryterium ich współzależność, konieczne jest 

uwzględnienie poziomu syntezy informacji. Uważa się, że dany wskaźnik będący na 

                                                 
188 Ibidem. 
189 M. Wypych [red.], op. cit., s. 222. 
190 Ibidem. 
191 Ibidem. 
192 Ibidem. 
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wyższym poziomie syntezy może być ukazany jako określona wielkość wypadkowa 

wskaźników, które mają niższy stopień syntezy193. W tej sytuacji przyjmuje się występowanie 

wskaźników nadrzędnych i podrzędnych. Znalezienie zależności przyczynowo-skutkowych 

pomiędzy wskaźnikami finansowymi stwarza możliwość utworzenia układów strukturalnych, 

noszących nazwę piramid wskaźników194.  

 Analiza piramidalna opiera się właśnie na zastosowaniu układów wzorcowych przy 

przeprowadzaniu badań. Jest ona doskonałym narzędziem planowania i kontroli działalności 

jednostki gospodarczej. Analiza ta ma za zadanie identyfikację i badanie obszarów 

uważanych za niebezpieczne lub zarządzane w niewłaściwy sposób. Zatem jej przedmiot 

powinny stanowić te wskaźniki, które odzwierciedlają cele kierownictwa i wykazują 

odpowiedni stopień syntezy195.  

 Zastosowanie tej metody badawczej daje wiele udogodnień w toku analizy, a przede 

wszystkim196: 

• wyjaśnia kierunki i możliwości dochodzenia do celu, jaki został określony w układzie 

przez odpowiednio dobrany wskaźnik syntetyczny, 

• wskazuje miejsce poszczególnych wskaźników w układzie, a wiec pośrednio również 

w rzeczywistości gospodarczej, 

• kwantyfikuje wzajemne powiązania wskaźników cząstkowych oraz zależności tych 

wskaźników i wskaźnika syntetycznego.  

 Analiza  Du Ponta jest rozwinięciem analizy wskaźnikowej. Jej nazwa pochodzi od 

nazwy amerykańskiej firmy, która go stworzyła i jako pierwsza zastosowała. Model ten 

pozwala na uniknięcie problemów związanych z doborem wskaźników. Umożliwia podejście 

w kompleksowy sposób do przyszłości jednostki, ponieważ wiąże efektywność ekonomiczną 

z gospodarką finansową197. Analiza Du Ponta ma istotne znaczenie w planowaniu 

działalności jednostki, ponieważ daje możliwość symulacji i ustalania oczekiwanych 

kierunków zmian badanych miar. 

 Stosowanie tej metody badawczej może ukazać jak na kształtowanie się relacji, która 

jest wierzchołkiem piramidy może wpłynąć zmiana wartości jakiegokolwiek wskaźnika 

cząstkowego danego modelu piramidalnego. Dopuszcza się również możliwość badania  

w kierunku przeciwnym. Przyjmuje się oczekiwaną zmianę wskaźnika będącego 

                                                 
193 E. Nowak, op. cit., s. 198. 
194 L. Bednarski, op. cit., s. 120. 
195 M. Jerzemowska [red.], op. cit., s. 126. 
196 L. Bednarski, op. cit., s. 120. 
197 M. Walczak, op. cit., s. 95. 
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wierzchołkiem piramidy, a następnie oblicza się zmiany wskaźników cząstkowych, które 

wpływają na tą relację ekonomiczną198. 

 Układy piramidalne najczęściej są tworzone dla wskaźników rentowności. 

Spowodowane jest to istotnością tych wskaźników w ocenie działalności firmy.  

 Na rysunku 16. doskonale widać wszystkie powiązania i zależności pomiędzy 

poszczególnymi wskaźnikami. Wskaźnik rentowności netto kapitału własnego powiązano ze 

wskaźnikiem rentowności netto aktywów i wskaźnikiem struktury kapitału. Następnie 

pierwszy z nich uzależniono od wskaźnika rentowności netto sprzedaży i wskaźnika rotacji 

aktywów.  

Rysunek 16. Model wskaźnikowej piramidy Du Ponta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Źródło: K. Stępień, op. cit., s. 105. 

 Wśród wskaźników rentowności za najbardziej syntetyczny uważa się wskaźnik 

rentowności netto kapitału własnego. Uznawany jest za ważny z punktu widzenia inwestorów 

i kierownictwa przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten jest kształtuje się w następujący sposób199: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒑𝒑𝒃𝒃𝒏𝒏𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚ś𝒄𝒄𝒏𝒏 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒑𝒑𝒏𝒏𝒂𝒂𝒘𝒘ł𝒄𝒄 𝒘𝒘ł𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒃𝒃𝒘𝒘𝒚𝒚 =
𝒘𝒘𝒚𝒚𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒇𝒇𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘𝒏𝒏𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒚𝒚 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒑𝒑𝒏𝒏𝒂𝒂𝒘𝒘ł 𝒘𝒘ł𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚
. 

                                                 
198 M. Jerzemowska [red], op. cit., s. 127. 
199 E. Nowak, op. cit., s.198. 
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 W schemacie zostaje on przedstawiony jako iloczyn następujących wskaźników 

cząstkowych200: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒑𝒑𝒃𝒃𝒏𝒏𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚ś𝒄𝒄𝒏𝒏 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘ó𝒘𝒘 =
𝒘𝒘𝒚𝒚𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒇𝒇𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘𝒏𝒏𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒚𝒚 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒚𝒚𝒘𝒘ół𝒃𝒃𝒎𝒎
. 

𝒘𝒘𝒂𝒂𝒑𝒑𝒄𝒄𝒘𝒘𝒂𝒂𝒄𝒄𝒑𝒑𝒘𝒘 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒑𝒑𝒏𝒏𝒂𝒂𝒘𝒘ł𝒄𝒄 =
𝒛𝒛𝒚𝒚𝒃𝒃𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏ą𝒛𝒛𝒘𝒘𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒚𝒚𝒘𝒘ół𝒃𝒃𝒎𝒎

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒑𝒑𝒏𝒏𝒂𝒂𝒘𝒘ł 𝒘𝒘ł𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚
. 

 W dalszej kolejności rozbudowuje się wskaźnik rentowności netto aktywów, który 

zostaje ukazany jako iloczyn dwóch wskaźników201: 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒑𝒑𝒃𝒃𝒏𝒏𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚ś𝒄𝒄𝒏𝒏 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚 𝒘𝒘𝒑𝒑𝒑𝒑𝒛𝒛𝒃𝒃𝒅𝒅𝒘𝒘ż𝒚𝒚 =
𝒘𝒘𝒚𝒚𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒇𝒇𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘𝒏𝒏𝒘𝒘𝒚𝒚𝒘𝒘𝒚𝒚 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚
𝒑𝒑𝒑𝒑𝒛𝒛𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚𝒅𝒅𝒚𝒚 𝒚𝒚𝒘𝒘ół𝒃𝒃𝒎𝒎

. 

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘ź𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒑𝒑𝒚𝒚𝒂𝒂𝒘𝒘𝒄𝒄𝒄𝒄𝒏𝒏 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘ó𝒘𝒘 =
𝒑𝒑𝒑𝒑𝒛𝒛𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚𝒅𝒅𝒚𝒚 𝒚𝒚𝒘𝒘ół𝒃𝒃𝒎𝒎
𝒘𝒘𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘 𝒚𝒚𝒘𝒘ół𝒃𝒃𝒎𝒎

. 

 Na podkreślenie zasługuje fakt, że w przedsiębiorstwie zastosowane mogą być dwie 

polityki sprzedaży, które ostatecznie przyniosą podobną wartość przychodu, a mianowicie 

polityka jakości i polityka ilości. Pierwsza z nich polega na oferowaniu przez jednostkę 

produktów, których jakość jest wysoka, ale także ich marże i ceny są na wysokim poziomie. 

Takich produktów firma sprzedaje mniej, ale przychód jest zadowalający, gdyż wysoka cena 

rekompensuje niski obrót. Z kolei polityka ilości jest przeciwnością polityki jakości i skupia 

się na wysokim obrocie, a żeby go osiągnąć obniża ceny202. 

 Dodatkowo rozbudowując wzajemne powiązania pomiędzy wskaźnikami rentowności, 

można przedstawić ROE jako iloczyn następujących wskaźników203: 

𝒘𝒘𝒚𝒚𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚
𝒘𝒘𝒘𝒘𝒑𝒑𝒏𝒏𝒂𝒂𝒘𝒘ł 𝒘𝒘ł𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚

=
𝒘𝒘𝒚𝒚𝒏𝒏𝒏𝒏𝒘𝒘 𝒏𝒏𝒃𝒃𝒂𝒂𝒂𝒂𝒚𝒚
𝒑𝒑𝒑𝒑𝒛𝒛𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚𝒅𝒅𝒚𝒚

×
𝒑𝒑𝒑𝒑𝒛𝒛𝒚𝒚𝒄𝒄𝒏𝒏𝒚𝒚𝒅𝒅𝒚𝒚
𝒘𝒘𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘

×
𝒘𝒘𝒘𝒘𝒂𝒂𝒚𝒚𝒘𝒘𝒘𝒘

𝒘𝒘𝒘𝒘𝒑𝒑𝒏𝒏𝒂𝒂𝒘𝒘ł 𝒘𝒘ł𝒘𝒘𝒘𝒘𝒏𝒏𝒚𝒚
. 

 Należy podkreślić, że mnożnik kapitału własnego jest iloczynem aktywów i kapitału 

własnego. Gdyby ten wskaźnik potraktować odwrotnie, będzie on przedstawiał stopień 

udziału kapitału własnego w kapitale całkowitym (aktywach). Wielkość, która jest otrzymana 

w wyniku odjęcia od jedności odwrotności mnożnika kapitału własnego jest pewnego rodzaju 

synonimem relacji zobowiązań ogółem do kapitałów ogółem (aktywów ogółem), która nosi 

nazwę struktury kapitału.   

                                                 
200 K. Stępień, op. cit., s. 103. 
201 E. Nowak, op. cit., s.199. 
202 K. Stępień, op. cit., s.104. 
203 Ibidem. 
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 Zastosowanie analizy piramidalnej Du Ponta ma bardzo duże znaczenie przy 

podejmowaniu decyzji gospodarczych, które mają wpływ na efektywność gospodarowania. 

Odpowiednio dobrana hierarchia wskaźników, daje możliwość tworzenia miar, które 

pokazują zadania stawiane konkretnym jednostkom organizacyjnym przedsiębiorstwa. 

Zadania te składają się w całość i przedstawiają działalność danego podmiotu. Co więcej, 

umożliwia to dokonanie podziału odpowiedzialności pomiędzy dane jednostki za osiągnięte 

przez nie rezultaty działalności. 
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Rozdział III. Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej spółki Dębica S.A.  

                      w latach 2009-2012 

3.1. Charakterystyka spółki Dębica S.A. 

 Firma Oponiarska Dębica S.A. uznana została za największego producenta opon 

przeznaczonych do samochodów osobowych oraz dostawczych w Polsce. Znaczącą pozycję 

zajmuje także na rynku specjalizującym się w oponach do samochodów ciężarowych, tzw. 

opon całostkowych, opon do maszyn i urządzeń rolniczych, samochodów terenowych, a także 

innych produktów z tej branży204. Spółka zajmuje się produkcją opon różnych marek, a wśród 

nich wyróżnić można takie jak Dębica, Goodyear, Fulda, Dunlop i Sava. Odbiorców swoich 

produktów znajduje nie tylko w Polsce, ale również w 60 krajach, na 6 kontynentach. 

Eksportuje opony między innymi do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, USA  

i Brazylii, a około 75% przychodów ze sprzedaży pochodzi właśnie z eksportu205. 

 T.C. Dębica jest spółką akcyjną, dlatego też jej akcje notowane są na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsze notowanie miało miejsce 12 grudnia  

1994 roku, a kurs debiutu wyniósł 12,50 zł i stanowił minimalny kurs akcji. Z kolei 

maksymalny kurs osiągnął 139,50 zł i miał miejsce w lipcu 2004 roku. Aktualnie Firma 

posiada 13 802 750 akcji, a jej wartość rynkowa szacowana jest na 1311,26 mln zł206. 

Głównym akcjonariuszem jest firma The Goodyear Tire & Rubber Company. Jest to jeden  

z największych wytwórców opon na świecie, mający centralną siedzibę w Akron,  

a dokładniej ujmując w stanie Ohio w USA. Przedsiębiorstwo produkuje opony, środki 

chemiczne oraz wyroby gumowe w ponad 52 zakładach rozmieszczonych w 22 krajach,  

a liczba zatrudnionych pracowników plasuje się w granicach 69 tysięcy. The Goodyear Tire 

& Rubber Company posiada 81,40% akcji spółki Dębica207. 

 Siedzibą spółki jest niewielkie miasto w województwie podkarpackim, a mianowicie 

Dębica, od którego spółka przyjęła swoją nazwę. Firma zatrudnia niespełna 2900 

pracowników. Z badań Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk wynika, że 

T.C. Dębica S.A. jest największym zakładem pracy w Dębicy, a także jednym z największych 

inwestorów w całym województwie podkarpackim. Co więcej, firma współpracuje z około 

                                                 
204 https://www.debica.com.pl, data dostępu 20.02.2014. 
205 http://www.stockwatch.pl/gpw/debica,komunikaty,wskazniki.aspx, data dostępu 01.04.2014. 
206 http://www.gpw.pl/karta_spolki/PLDEBCA00016/#notowania, data dostępu 01.04.2014. 
207http://www.strefabiznesu.nowiny24.pl/artykul/debica-sa-przoduje-w-zestawieniach-i-rankingach, data dostępu 
07.04.2014. 
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350 lokalnymi firmami, przez co ułatwia ich rozwój oraz stwarza możliwość zatrudnienia 

pracowników208. 

 Władze Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. obejmuje Zarząd oraz Rada Nadzorcza. 

Obecny skład władz spółki prezentuje tabela 6. 

Tabela 6. Władze spółki 

Zarząd 
Jacek Pryczek Prezes Zarządu 

Leszek Cichocki   

Stanisław Cieszkowski Członek Zarządu 

Radosław Bółkowski   
Rada Nadzorcza 

Philippe Degeer Przewodniczący RN 

Karl Brocklehurst Wiceprzewodniczący RN 

Maciej Mataczyński Sekretarz RN 

Renata Kowalska-Andres 

 
 

Dominikus Golsong 

Łukasz Antoni Rędziniak 

Janusz Raś 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.  

 Na czele Zarządu stoi Jacek Pryczek, który pełni funkcję prezesa od 2008 roku.  

W skład Zarządu wchodzi także trzech członków. Z kolei Radę Nadzorczą tworzy siedmiu 

członków, w tym przewodniczący Philippe Degeer, zastępca Karl Brocklehurst oraz sekretarz 

Maciej Mataczyński209.  

 Historia spółki sięga już 1937 roku, gdy polski rząd postanowił utworzyć Centralny 

Okręg Przemysłowy. Firma Dębica stała się filią poznańskiego „Stomilu”. Dwa lata później 

nastąpiło oficjalne otwarcie fabryki, a także została wyprodukowana pierwsza dębicka opona. 

W czasach okupacji przedsiębiorstwo nabył niemiecki koncern Continental Gummiwerke AG 

Hannower. Otrzymało ono nową nazwę: „Posener Gummiwerke”. W okresie powojennym,  

w latach 50. i 60. XX wieku, Firma Oponiarska Dębica starała się wznowić produkcję 

poprzez odzyskiwanie maszyn i urządzeń, które znajdowały się na terenie Niemiec, a także 

odnowić technologię. Po zakończeniu wojny nastąpił szybki wzrost zapotrzebowania na 

                                                 
208 https://www.debica.com.pl, data dostępu 20.02.2014. 
209 Ibidem, data dostępu 4.03.2014. 

Członek RN 
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ogumienie, co przyczyniło się do rozbudowy fabryki oraz udoskonalenia technologii 

produkcji. Powstało także zaplecze naukowo-badawcze, które pozwoliło na generowanie  

i ulepszenie rozwiązań procesowych, produktowych oraz organizacyjnych. Do końca lat 70. 

firmę charakteryzował intensywny rozwój, jednak w latach 1980-1981 produkcja uległa 

znacznemu pogorszeniu. Polska zaczęła przeżywać kryzys, co znacznie wpłynęło na dębickie 

przedsiębiorstwo. Dziesięć lat później, w roku 1991 nastąpił przełom w jego historii. Proces 

prywatyzacji, czyli przekształcenie „Stomilu” w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa 

pozytywnie wpłynęło na przedsiębiorstwo. Dnia 24 listopada 1994 roku odbyło się pierwsze 

notowanie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zakończenie 

procesu prywatyzacji miało miejsce w grudniu 1995 roku, kiedy to amerykański koncern The 

Goodyear Tyre & Rubber Company przejął większościowy pakiet – 50,79% akcji spółki. Na 

podkreślenie zasługuje fakt, że w roku 2008 udziały The Goodyear Tire & Rubber Company 

w kapitale zakładowym Dębicy S.A. wzrosły do 65,99%, a obecnie wynoszą 81,396%.  

W XXI wieku dokonano kolejnych zmian. W Tarnowie powstało nowoczesne Centrum 

Logistyczne, którego powierzchnia wynosi 46 tysięcy metrów kwadratowych. Co więcej, 

spółka otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

Euro-Park Mielec, dzięki czemu mogła rozwinąć produkcję nowoczesnych opon o wyższej 

klasie. Inwestycja ta pozwoliła na spełnienie wymogów technicznych i prawnych, które 

określają wymogi Unii Europejskiej. Kolejno nastąpiła również likwidacja Centrum 

Ogumienia Rowerowego i Dętek, gdyż w poprzednich latach zaczęto notować straty z tej 

działalności. W roku 2009 spółka obchodziła 70-lecie istnienia210.  

 Firma Oponiarska Dębica S.A. chętnie wspiera działania społeczne. Każdego roku  

w spółce tworzony jest tak zwany Fundusz Darowizn, który ma na celu finansowanie pomocy 

charytatywnej i społecznej w Dębicy jak i na Podkarpaciu. Dzięki temu pomoc dociera do 

osób niepełnosprawnych, chorych dzieci, a także osób pokrzywdzonych przez los211. 

 Jednym z ważniejszych wydarzeń na terenie Dębicy jest organizowany co roku festyn 

o nazwie „Dębica-Dębicy”. Podczas tej imprezy wielotysięczne tłumy gromadzą się, aby 

zobaczyć i posłuchać występów znanych wokalistów. Festyn jest też doskonałą okazją do 

niesienia pomocy potrzebującym, gdyż podczas jego trwania przeprowadzane są różne 

warsztaty, a także zbierane środki na pomoc osobom będącym w szczególnie trudnych 

sytuacjach życiowych. Przedsięwzięcie stwarza także możliwość, aby młodzi ludzie rozwijali 

                                                 
210 Ibidem. 
211 Ibidem. 
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swoje umiejętności oraz zaprezentowali je tak jak to było możliwe podczas zorganizowanego 

przez firmę Przeglądu Młodych Zespołów z Podkarpacia212.   

 Dębica S.A. może również chlubić się z działalności na rzecz ochrony środowiska. 

Inwestycje proekologiczne, które prowadzone są w spółce stanowią efekt przyjętej strategii 

zrównoważonego rozwoju. Realizowanie ich gwarantuje spełnienie wymogów prawnych oraz 

powoduje, że spółka w minimalnym stopniu negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne. 

Firma posiada supernowoczesną ciepłownię gazową, dzięki której zaspokaja swoje potrzeby, 

a także zapewnia ogrzewanie czystą energią znacznej części miasta Dębicy. Przyczyniło się to 

do procesu, który zainicjował wyłączenie przestarzałych ciepłowni osiedlowych, które nie 

dbały o środowisko. Przedsiębiorstwo posiada również nowoczesną oczyszczalnię ścieków. 

Pozwala ona na odprowadzanie wody o lepszej jakości niż ta, która zostaje pobierana z rzeki. 

Dzięki tym ekologicznym rozwiązaniom, podczas procesów produkcyjnych notuje się 

znacznie mniejszą emisję substancji szkodliwych, niż przewidują normy. Potwierdzeniem 

tego stanu rzeczy jest wydany przez Bureau Veritas Quality International w 1999 roku 

międzynarodowy Certyfikat ISO 14001, który Dębica S.A. otrzymała jako pierwsza w Polsce 

firma z branży oponiarskiej w zamian za funkcjonowanie w niej systemu zarządzania 

środowiskowego213.  

 T.C. Dębica S.A. może pochwalić się także wieloma wyróżnieniami. W rankingu, 

który przeprowadzony został przez Gazetę Finansową i Bisnode D&B Polska spółka znalazła 

się w czołówce polskich firm przemysłowych. Z kolei według Rankingu Polskich Marek  

o największej wartości „Rzeczpospolitej” Dębicę S.A. uznano najsilniejszą polską marką 

opon. Warto zwrócić uwagę także na wyróżnienia „Złotej Setki Podkarpacia”, którym 

przedsiębiorstwo może się pochwalić, a także uznanie jako lidera eksportu przy porównaniu 

Największych Przedsiębiorstw Podkarpacia. Znaczącym wyróżnieniem dla firmy stało się 

także 54. miejsce w rankingu 100 spółek prestiżowego magazynu ekonomicznego „Forbes”, 

dotyczącym szybkiego rozwoju spółek giełdowych214.  

3.2. Klasyczna analiza wskaźnikowa 

 W celu przeprowadzenia analizy wskaźnikowej konieczne było przygotowanie oraz 

zestawienie sprawozdań finansowych takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek 

przepływów pieniężnych. Zawarte w nich dane umożliwiły obliczenie miar, które pozwoliły 

                                                 
212 Ibidem. 
213 Ibidem. 
214 Ibidem. 
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na dokonanie oceny działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Aby ocena była wiarygodna 

przeprowadzono analizę na podstawie wskaźników na przełomie czterech lat. Tabela 7. 

przedstawia wybrane dane finansowe zawarte w sprawozdaniach finansowych za lata 2009-

2012.  

Tabela 7. Wybrane wielkości finansowe  Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za lata 2009-

2012 (w tys. zł) 

Wybrane dane 2009 2010 2011 2012 

Aktywa obrotowe 511 166 740 171 789 195 626 300 

Zapasy 167 243 231 571 286 218 117 687 

Należności krótkoterminowe 266 852 456 349 443 786 323 388 

Inwestycje krótkoterminowe 76 396 51 664 58 666 184 772 

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe czynne 
675 587 525 453 

Aktywa razem 1 141 820 1 377 530 1 454 724 1 391 969 

Kapitał własny 748 719 768 292 818 230 866 245 

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 110 422 

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
393 101 609 238 636 494 525 724 

Zobowiązania długoterminowe 1 880 3 416 6 386 1 647 

Zobowiązania krótkoterminowe 309 680 522 080 543 599 439 479 

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe bierne 
63 0 2 0 

Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów  

i materiałów 

1 422 559 1 793 351 2 321 586 2 133 259 

Zysk (strata) netto 72 029 81 686 90 795 93 426 

Przepływy pieniężne netto  

z działalności operacyjnej 
247 522 102 409 163 595 336 688 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2009-2012. 
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 Dla dokonania klasycznej analizy wskaźnikowej posłużono się czteroma rodzajami 

klasyfikacji miar finansowych, a mianowicie: 

• wskaźnikami płynności finansowej, 

• wskaźnikami sprawności działania (rotacji), 

• wskaźnikami zadłużenia, 

• wskaźnikami rentowności. 

 Dokonując oceny płynności finansowej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. przyjęto 

statyczny pomiar wielkości bazujący na bilansie oraz pomiar dynamiczny, oparty o dane 

strumieniowe. Obliczone wskaźniki prezentuje tabela 8. 

 We wszystkich badanych latach wskaźnik bieżącej płynności kształtował się na 

poziomie optymalnym. Taki wynik oznaczał, że firma była wiarygodna dla swoich 

kontrahentów. Nie miała ona trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań, a także nie 

„zamrażała” nadmiernej ilości gotówki. W roku 2009 wskaźnik był najwyższy, co świadczyło  

o dużym stopniu pokrycia zobowiązań bieżących aktywami bieżącymi. W kolejnych latach 

wskaźnik przyjmował mniejsze wartości, a spowodowane to było szybszym wzrostem 

aktywów bieżących w odniesieniu do wzrostu zobowiązań bieżących. Rok ostatni przyniósł 

spadek obu wartości, jednakże relacja i poziom wskaźnika nadal utrzymywały się  

w zalecanym przedziale. 

 Kolejna miara, wskaźnik płynności przyspieszonej, w roku pierwszym i ostatnim 

znajdował się w zalecanym przedziale. Aktywa bieżące o szybkiej płynności w pełni 

pokrywały zobowiązania bieżące. Natomiast w roku 2010 i 2011 wskaźnik był nieco niższy 

niż przewiduje przedział optymalny, co wskazywało na zamrożenie środków pieniężnych w 

zapasach. Nie było to jednak znaczne odchylenie, gdyż wartość wskaźnika zbliżała się do 

minimalnego poziomu, przez co można ocenić ten wynik pozytywnie. Zbyt wysoki poziom 

zapasów można również wytłumaczyć występowaniem znacznej różnicy wartości pomiędzy 

wskaźnikami bieżącej płynności oraz płynności przyspieszonej. Było to widoczne szczególnie 

w trzech pierwszych latach. W roku ostatnim wartości wskaźników uległy zbliżeniu, co 

odzwierciedlało spadek zapasów. Oznacza to, że przedsiębiorstwo coraz efektywniej 

gospodarowało kapitałami zaangażowanymi w zapasy. 

 Wskaźnik najbardziej płynnych aktywów w stosunku do zobowiązań bieżących  

w roku 2009 przewyższał oczekiwaną wartość jedynie o 5 punktów procentowych. Nie był to 

groźny wynik, tym bardziej, że w dwóch kolejnych latach poziom tej miary spadł i znajdował 

się w pożądanym przedziale. Oznaczało to, że spółka mogła spłacić swoje zobowiązania 
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Tabela 8. Wskaźniki płynności finansowej w ujęciu statycznym i dynamicznym za lata 2009-2012 
Nazwa wskaźnika 2009 2010 2011 2012 

Wskaźnik bieżącej płynności 511 166
309 680− 1 880 + 63

= 1,66 

740171
522080− 3416 + 0

= 1,43 

789195
543599− 6386 + 2

= 1,47 

626300
439479− 1647 + 0

= 1,43 

Wskaźnik płynności przyspieszonej 
511 166− 167243− 63

309680− 1880 + 63
= 1,12 

740171− 231571− 0
522080− 3416 + 0

= 0,98 

789195− 286218− 2
543599− 6386 + 2

= 0,94 

626300− 117687− 0
439479− 1647 + 0

= 1,16 

Wskaźnik środków pieniężnych 
76396

309680− 1880 + 63
= 0,25 

51664
522080− 3416 + 0

= 0,10 

58666
543599− 6386 + 2

= 0,11 

184722
439479− 1647 + 0

= 0,42 

Wskaźnik udziału zysku netto 

 
72029

247522
= 0,29 

81686
102409

= 0,80 
90795

163595
= 0,56 

93426
336688

= 0,28 

Wskaźnik pokrycia zadłużenia 

 
247522
393101

= 0,63 
102409
609238

= 0,17 
163595
636494

= 0,26 
336688
525724

= 0,64 

Wskaźnik pieniężnej wydajności 

sprzedaży 
247522

1422559
= 0,17 

102409
1793351

= 0,06 
163595

2321586
= 0,07 

336688
2133259

= 0,16 

Wskaźnik pieniężnej wydajności 

aktywów 
247522

1141820
= 0,22 

102409
1377530

= 0,07 
163595

1454724
= 0,11 

336688
1391969

= 0,24 

Wskaźnik pieniężnej wydajności 

kapitału własnego 
247522
748719

= 0,33 
102409
768292

= 0,13 
163595
818230

= 0,20 
336688
866245

= 0,39 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2009-2012.
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bieżące bezzwłocznie. W roku ostatnim sytuacja uległa pogorszeniu. Znacznie wzrosły 

inwestycje krótkoterminowe, a tym samym wskaźnik znacznie przewyższył normy i wyniósł 

0,42, co świadczyło o nadmiernym przetrzymywaniu gotówki w firmie.  

 Graficzny obraz płynności finansowej w ujęciu statycznym w badanej spółce  

prezentuje rysunek 17. 

Rysunek 17. Graficzny obraz płynności finansowej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.  

w latach 2009-2012 w ujęciu statycznym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obliczonych wskaźników. 

 Kolejna grupa wskaźników płynności finansowej oparta jest o dane strumieniowe. 

Pierwszym z nich jest miara udziału zysku netto. W roku 2009 zysk netto stanowił 29% 

wyniku przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Dość niski poziom tego 

wskaźnika mógł być spowodowany trudną sytuacją w gospodarce światowej. Spadł poziom 

zatrudnienia, a tym samym popyt na samochody, co przyczyniło się do spadku przychodów  

w spółce. W roku kolejnym nastąpił znaczny wzrost, do 80%, co należy ocenić pozytywnie. 

Wynik finansowy wzrósł, a ogólne przepływy netto z działalności operacyjnej znacząco 

spadły. W kolejnych latach następował spadek tego wskaźnika ostatecznie do 28% w roku 

2012, co oznaczało zmniejszenie się udziału zysku netto w stosunku do wyniku przepływu 

środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Wzrostowi zysku netto towarzyszył także 

wzrost ogólnego poziomu wyniku przepływów środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej. 
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 Następną miarę stanowi wskaźnik pokrycia zadłużenia, który w pierwszym  

z badanych lat znajdował się na poziomie 63%. Wynik ten oznacza, że spółka w 63% mogła 

pokryć ogół swoich zobowiązań poprzez działalność operacyjną. W roku 2010 wskaźnik 

znacznie zmalał, co było spowodowane dużym wzrostem zobowiązań przedsiębiorstwa.  

W kolejnym roku nastąpiła tendencja wzrostowa wskaźnika, do czego przyczynił się znaczny 

wzrost wyniku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Wzrosły także 

zobowiązania, które nie pozwoliły na to, aby wskaźnik przyjął wyższą wartość. W roku 2012 

w 64% zobowiązania spółki mogły zostać pokryte przez działalność operacyjną. Było to 

spowodowane dużym wzrostem wyniku przepływu środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej, a także spadkiem wartości zobowiązań.  

 Wskaźniki pieniężnej wydajności sprzedaży w latach 2009 i 2012 znajdowały się na 

podobnie wysokim poziomie, co odpowiednio przekładało się na 17 i 16 groszy nadwyżki 

pieniężnej, uzyskanej z działalności operacyjnej z jednego złotego przychodów ze sprzedaży.  

Za taki wynik w roku 2009 odpowiadała niska wartość przychodów ze sprzedaży oraz dość 

wysoki wynik przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej. W roku 2012 

wskaźnik był również dość wysoki, co zawdzięcza znacznemu wzrostowi wyniku 

przepływów pieniężnych oraz niewielkiemu spadkowi przychodów ze sprzedaży.  

W pozostałych latach poziom tej miary był znacznie niższy, a mianowicie z jednego złotego 

przychodów ze sprzedaży można było uzyskać w 2010 roku 6 groszy, a w 2011 roku 7 groszy 

nadwyżki pieniężnej. Za spadek tych wskaźników odpowiedzialny był wzrost przychodów ze 

sprzedaży, a także niski poziom wyniku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.  

Pozytywnie ocenione zostały wyniki otrzymane w roku pierwszym i ostatnim, gdyż zaleca się 

jak najwyższy poziom tego wskaźnika. 

 Z kolei wskaźnik pieniężnej wydajności aktywów odznaczał się podobną tendencją jak 

miara poprzednia. Lata 2009 i 2012 przyniosły najbardziej optymistyczne wyniki.  

W pierwszym z nich jeden złoty majątku zaangażowanego w działalność firmy dał 22 grosze 

nadwyżki pieniężnej, a rok ostatni 24 grosze. Za taki poziom wskaźników w obu latach 

odpowiadał wysoki poziom wyniku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz 

dość niski poziom aktywów. W latach 2010 i 2011 poziom wskaźników był znacznie niższy, 

co oznacza pogorszenie się sytuacji finansowej spółki. Rok 2010 to tylko 7 groszy, a rok 

kolejny 11 groszy nadwyżki z jednego złotego majątku. Spadek wartości tych wskaźników 

był spowodowany znaczącym wzrostem aktywów, a także niskimi wynikami przepływów 

pieniężnych w obu latach.  
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 Zachowanie ostatniego z tej grupy wskaźnika wydajności pieniężnej kapitału 

własnego w badanych latach było podobne do poprzednich wskaźników wydajności. Rok 

pierwszy i ostatni to wzrost, który informował o rosnącym zwrocie kapitału własnego 

oceniany pozytywnie, a dwa środkowe lata ukazywały spadek zwrotu kapitału własnego 

oceniany bardziej pesymistycznie. W roku 2009 jeden złoty zaangażowany w kapitał własny 

dał 33 grosze nadwyżki pieniężnej, a rok następny spadek do 13 groszy. Rok 2011 przyniósł 

wzrost do 20 groszy, a w roku ostatnim wartość ta prawie podwoiła się. Za stosunkowo dobry 

poziom tej miary w roku 2009 odpowiadał niski poziom kapitału własnego oraz dość wysoki 

wynik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. W dwóch kolejnych latach wynik 

przepływów pieniężnych kształtował się na niższym poziomie, a kapitał własny wzrósł co 

przyczyniło się do spadku wskaźników. W roku ostatnim pomimo wzrostu kapitału własnego, 

poziom wskaźnika ulegał podwyższeniu, co należało zawdzięczyć wzrostowi wyniku 

przepływów pieniężnych.  

 Kolejne badania skupiły się na sprawności działania przedsiębiorstwa. Obliczone 

wskaźniki ukazują zdolność spółki Dębica do generowania sprzedaży przez jej zasoby. 

Obliczone wskaźniki przedstawia tabela 9.  

 W trzech pierwszych latach wskaźnik rotacji ogółem kształtował się na przykładnym 

poziomie. Jego wartość z roku na rok rosła osiągając w roku 2011 poziom 1,60. Za tą 

wzrostową tendencję odpowiedzialny był szybszy przyrost przychodów ze sprzedaży, aniżeli 

majątku ogółem. W roku 2012 nastąpił spadek wskaźnika do 1,53, co nie było pożądane. 

 Wartość wskaźnika rotacji należności krótkoterminowych w dniach dla Firmy 

Oponiarskiej Dębica S.A. jedynie w roku ostatnim można uznać za właściwą. W pozostałych 

latach wskaźnik ten przewyższa maksymalną granicę oczekiwanego przedziału, jakim jest  

60 dni. Spółka zbyt długo kredytowała swoich odbiorców, co groziło zagrożeniem 

nieściągalności należności. Stawała się przyjazna dla kontrahentów dając im lepsze warunki 

płatności, a tym samym zachęcając ich do zakupów, jednak było to bardzo ryzykowne. Warto 

zaznaczyć, że wzrastający poziom należności w trzech pierwszych latach nie był tak groźny 

biorąc pod uwagę wzrastający poziom przychodów ze sprzedaży oraz branżę, w której działa 

firma.  

 Wskaźnik rotacji zapasów w dniach najlepiej kształtował się w roku ostatnim. Obrót 

następował co 20 dni, co świadczyło o niskim zamrożeniu środków pieniężnych w zapasach. 

Pomimo niewielkiego spadku przychodów ze sprzedaży nastąpiło znaczne zmniejszenie 

zapasów, dzięki czemu przedsiębiorstwo uzyskało oczekiwany poziom wskaźnika. W roku 

wcześniejszym  miara ta przyjęła już tendencję spadkową, dlatego też mogła zostać oceniona 
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Tabela 9. Wskaźniki rotacji za lata 2009-2012 

Nazwa wskaźnika 2009 2010 2011 2012 

Wskaźnik rotacji ogółem 
1422559
1141820

= 1,25 
1793351
1377530

= 1,30 
2321586
1454724

= 1,60 
2133259
1391969

= 1,53 

Wskaźnik rotacji należności 

krótkoterminowych w dniach 
266952

1422559
× 365 = 68 

456349
1793351

× 365 = 93 
443786

2321586
× 365 = 70 

323388
2133259

× 365 = 55 

Wskaźnik rotacji zapasów  

w dniach 
167243

1422559
× 365 = 43 

231571
1793351

× 365 = 47 
286218

2321586
× 365 = 45 

117687
2133259

× 365 = 20 

Wskaźnik rotacji zobowiązań 

krótkoterminowych w dniach 
309680

1422559
× 365 = 80 

522080
1793351

× 365 = 106 
543599

2321586
× 365 = 86 

439479
2133259

× 365 = 75 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2009-2012. 

Tabela 10. Wskaźniki zadłużenia za lata 2009-2012 

Nazwa wskaźnika 2009 2010 2011 2012 

Zadłużenie ogółem 393101
1141820

= 0,34 
609238

1377530
= 0,44 

636494
1454724

= 0,44 
525724

1391969
= 0,38 

Pokrycie aktywów kapitałem własnym 748719
1141820

= 0,66 
768292

1377530
= 0,56 

818230
1454724

= 0,56 
866245

1391969
= 0,62 

Zadłużenie długoterminowe 1880
1141820

= 0,002 
3416

1377530
= 0,003 

6386
1454724

= 0,004 
1647

1391969
= 0,001 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2009-2012.
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pozytywnie. Najgorzej kształtował się wskaźnik w roku 2010 wynoszący 47 dni trwania 

jednego cyklu obrotu zapasami. W tym czasie spółka nadmiernie nagromadziła zapasów. 

Należy jednak zauważyć, że przedsiębiorstwo działając w branży przemysłowej mogło 

posiadać dość wysoki poziom zapasów, do których zalicza się wyroby gotowe czy też 

produkcję niezakończoną i nie jest to tak groźne jak na przykład w firmie usługowej. 

 Kolejny z tej grupy wskaźników, a mianowicie wskaźnik rotacji zobowiązań 

krótkoterminowych w dniach przedstawiał się na dość wysokim poziomie, co oceniono 

pozytywnie. W roku 2009 spółka była kredytowana przez swoich odbiorców przez 80 dni,  

w roku kolejnym wartość ta wzrosła do 106 dni i wtedy osiągnęła najwyższą wartość.  

W latach kolejnych nastąpił spadek do 86 dni w roku 2011 oraz 75 dni w roku 2012. Tak 

wysoki poziom wskaźnika jest pożądany dla osiągnięcia wysokiej płynności finansowej 

spółki, co można było zauważyć analizując wskaźniki płynności finansowej. Jedynym 

zagrożeniem płynącym z tak wysokich wskaźników mogło być pogorszenie relacji  

z dostawcami.   

 Graficzne ujęcie wskaźników rotacji dla Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za lata 2009-

2012 zwiera rysunek 18. 

Rysunek 18. Graficzny obraz wskaźników rotacji w dniach za lata 2009-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obliczonych wskaźników. 

 Następnie przeprowadzono analizę wielkości zadłużenia. Ocena ta jest konieczna 

głównie w celu utrzymania stabilności finansowej. Obliczone wskaźniki zawiera ukazana 

wcześniej tabela 10.  
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 Zadłużenie ogółem Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w żadnym z badanych lat nie 

mieści się w podręcznikowym przedziale. W 2009 roku 34% aktywów pochodziło z długu, 

w dwóch kolejnych latach 44% aktywów, a w roku ostatnim 38% aktywów było finansowane 

przez kapitał obcy. Niski poziom tego wskaźnika zapewnił kierownictwu poczucie 

bezpieczeństwa, a także świadczył o niezależności finansowej spółki od obcych źródeł 

finansowania aktywów. Lepiej oceniona została niska wartość tych wskaźników, aniżeli 

miałaby to być wartość zbliżająca się do 100%, co oznaczałoby, że firma stała się 

niewypłacalna.  

 Następny wskaźnik pokazał, że w roku 2009 aktywa finansowane były kapitałem 

własnym w 66%, w dwóch kolejnych latach w 56%, a w roku ostatnim w 62%. W tych latach 

cały majątek trwały pokryty był kapitałem własnym, co było zadawalające. 

 Z kolei wskaźnik zadłużenia długoterminowego spółki dostarczył informacji, że  

w roku 2009 jedynie 0,2% aktywów ogółem finansowane było zobowiązaniami 

długoterminowymi. Lata kolejne przyniosły wzrost do 0,4% w roku 2011, a w roku 2012 

nastąpił spadek do 0,1%. Wartości tego wskaźnika odbiegają od wartości wskaźnika 

zadłużenia ogółem, co oznacza, że udział zobowiązań długoterminowych we wszystkich 

zobowiązaniach jest niewielki, a to mogło wpłynąć na pogorszenie płynności finansowej 

firmy. 

 Graficzne ujęcie wskaźników zadłużenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za lata 

2009-2012 prezentuje rysunek 19.  

Rysunek 19. Graficzne ujęcie wskaźników zadłużenia za lata 2009-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obliczonych wskaźników. 
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 Dalszych badań dokonano wśród grupy wskaźników rentowności. Są to jedne  

z ważniejszych wskaźników, głównie dla akcjonariuszy i udziałowców, gdyż dzięki nim 

mogą oni się dowiedzieć w jakim stopniu środki pieniężne zaangażowane w aktywa, kapitały 

własne czy też przychody ze sprzedaży wpływają na ostateczny wynik działalności jakim jest 

zysk netto. Czym wyższy poziom tego zysku, tym na wyższe dywidendy mogą liczyć 

inwestorzy.  

 Dla lepszego zobrazowania sytuacji badanego przedsiębiorstwa, zdecydowano się na 

porównanie wskaźników rentowności w przestrzeni, czyli z konkurencyjną firmą tej samej 

branży Sanockimi Zakładami Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. Wartości 

wskaźników rentowności tej firmy za lata 2009-2012 przedstawia tabela 11. 

Tabela 11. Podstawowe wskaźniki rentowności dla firmy Sanockie Zakłady Przemysłu 

Gumowego Stomil Sanok S.A. w latach 2009-2012 

Nazwa wskaźnika 2009 2010 2011 2012 

Wskaźnik rentowności 

aktywów 
5,98% 7,37% 9,18% 10,19% 

Wskaźnik rentowności 

kapitału własnego 
9,71% 11,75% 15,37% 16,19% 

Wskaźnik rentowności 

sprzedaży 
5,34% 5,77% 7,02% 7,16% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych www.bankier.pl, data dostępu 31.03.2014. 

 Z kolei obliczone wskaźniki rentowności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za lata 

2009-2012 przedstawia tabela 12. Do obliczeń przyjęto zysk netto, który odzwierciedla 

ostateczny wynik działalności przedsiębiorstwa. 

 Wskaźnik rentowności aktywów wskazuje, że w pierwszym roku jeden złoty aktywów 

wygenerował 6,31 groszy zysku netto. W roku 2010 nastąpił nieduży spadek do 5,93 groszy. 

Kolejne lata ukazują tendencję wzrostową od 6,24 groszy zysku w roku 2011 do 6,71 groszy 

zysku netto z każdego złotego zaangażowanego w aktywa w roku ostatnim. Wzrost 

rentowności aktywów uważa się za pozytywny. Do podniesienia wartości wskaźnika w latach 

2011 i 2012 przyczynił się spadek wielkości aktywów, a także wzrost zysku netto.  

W badanych latach wskaźniki były dodatnie, co należy ocenić pozytywnie. W przypadku 

porównywanej firmy z branży oponiarskiej Stomil Sanok S.A. wskaźnik ten w pierwszym 

badanym roku był niższy aniżeli w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A., jednak od roku 
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Tabela 12. Wskaźniki rentowności za lata 2009-2012 

Nazwa wskaźnika 2009 2010 2011 2012 

Wskaźnik rentowności 

aktywów 

72 029
1 141 820

× 100%

= 6,31% 

81 686
1 377 530

× 100%

= 5,93% 

90795
1 454 724

× 100%

= 6,24% 

93426
1391969

× 100% = 6,71% 

Wskaźnik rentowności 

kapitału własnego 
72 029

74 8719
× 100% = 9,62% 

81 686
768 292

× 100%

= 10,63% 

90795
81 8230

× 100%

= 11,10% 

93426
866245

× 100% = 10,79% 

Wskaźnik rentowności 

sprzedaży 

72 029
1 422 559

× 100%

= 5,06% 

81 686
1 793 351

× 100%

= 4,55% 

90795
2 321 586

× 100%

= 3,91% 

93426
2133259

× 100% = 4,38% 

Skorygowany wskaźnik 

rentowności kapitału 

własnego 

72 029
74 8719− 72 029

× 100%

= 10,64% 

81 686
76 8292− 81 686

× 100%

= 11,90% 

90 795
818 230− 90 795

× 100%

= 12,48% 

93 426
866 245− 93 426

× 100%

= 12,09% 

Wskaźnik rentowności 

kapitału podstawowego 

72 029
110 422

× 100%

= 65,23% 

81 686
11 0422

× 100%

= 73,98% 

90 795
110 422

× 100%

= 82,23% 

93 426
110 422

× 100%

= 84,61% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2009-2012.  
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 kolejnego jego wartość rosła i była wyższa niż w badanej spółce. W ostatnim roku 

różnica pomiędzy wskaźnikami obu spółek wynosiła 3,49 groszy zysku netto z jednego 

złotego zaangażowanego w aktywa. 

 Graficznie różnicę pomiędzy wskaźnikami rentowności aktywów w obu firmach 

przedstawia rysunek 20. 

Rysunek 20. Obrazowe ukazanie wskaźników rentowności aktywów Firmy Oponiarskiej 

Dębica S.A. oraz Stomilu Sanok S.A. za lata 2009-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych www.bankier.pl, data dostępu 31.03.2014. 

 Kolejna miara, a mianowicie wskaźnik rentowności kapitału własnego przedstawia, że 

w roku 2009 z jednego złotego zaangażowanego w kapitał własny spółka otrzymała 9,62 

groszy zysku netto. W trzech kolejnych latach wskaźnik oscylował w okolicach 11 groszy 

zysku netto z każdego złotego kapitału własnego, z czego najwyższy poziom osiągnął w roku 

2011. Na zwiększenie wartości wskaźnika w roku 2010 w stosunku do roku poprzedniego 

największy wpływ miał znaczny wzrost zysku netto. W kolejnych latach wystąpił wzrost obu 

wielkości, co spowodowało, że wskaźnik utrzymywał się na podobnym poziomie. Co więcej, 

we wszystkich badanych latach wskaźnik przyjmuje wartości dodatnie, co jest pożądane. 

Wskaźnik ten daje porównanie dla osób, które zainwestowały swój kapitał w działalność 

przedsiębiorstwa zamiast umieścić go przykładowo na lokacie. Dokonując porównania  

w przestrzeni, czyli na tle branży w każdym z badanych lat Stomil Sanok osiągał wyższą 

rentowność kapitału własnego. Najwyższe odchylenie widoczne jest w dwóch ostatnich 

latach, gdzie dla roku 2011 różnica zysku netto z jednego złotego zaangażowanego w kapitał 
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własny stanowiła 3,27 groszy, a w roku ostatnim to aż 5,40 groszy. Zalecane jest, aby zysk 

netto z zainwestowanego kapitału własnego był jak najwyższy, dlatego też pozytywnie ocenia 

się tendencję wzrostową wskaźnika. Sytuacja taka pozwala na rozwój firmy oraz wypłatę 

dywidend. 

 Dla uwidocznienia różnicy pomiędzy wskaźnikami rentowności kapitału własnego  

w firmie Dębica S.A. oraz Stomil Sanok S.A. w latach 2009-2012 opracowano rysunek 21. 

Rysunek 21. Obrazowe ukazanie wskaźników rentowności kapitału własnego Firmy 

Oponiarskiej Dębica S.A. oraz Stomilu Sanok S.A. za lata 2009-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych www.bankier.pl, data dostępu 31.03.2014. 

 Wielkość wskaźnika rentowności sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w roku 

2009 wynosiła 5,06%. Oznaczało to, że jeden złoty przychodów ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów generował 5,06 groszy zysku netto. W dwóch kolejnych latach 

następował spadek wartości wskaźnika do 3,91% w roku 2011. Ostatni z badanych lat 

przyniósł wzrost i wtedy z jednego złotego przychodów spółka otrzymała 4,38 groszy zysku 

netto. W roku 2009 i 2010 sprzedaż była najbardziej zyskowna. W przypadku firmy Stomil 

Sanok S.A. we wszystkich latach sprzedaż była bardziej opłacalna, aniżeli w badanej spółce. 

W roku 2009 poziom rentowności obu przedsiębiorstw był na podobnym poziomie, jednak 

już w kolejnych latach zauważalne są znaczne odchylenia. We wszystkich badanych latach 

wskaźniki są dodatnie, co należy ocenić pozytywnie. W przypadku Dębicy S.A., jedynie rok 

2011 powoduje zaburzenie tendencji wzrostowej wskaźnika, która przez pozostałe lata 

występuje, co także jest pożądane. 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

2009 2010 2011 2012

D
an

e 
w

 z
ło

ty
ch

 

Lata

ROE dla Dębicy S.A.

ROE dla Stomilu Sanok S.A.



75 
 

 Graficznie porównanie wskaźników rentowności sprzedaży dla obu spółek w latach 

2009-2012 przedstawia rysunek 22. 

Rysunek 22. Obrazowe ukazanie wskaźników rentowności sprzedaży Firmy 

Oponiarskiej Dębica S.A. oraz Stomilu Sanok S.A. za lata 2009-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych www.bankier.pl, data dostępu 31.03.2014. 

 Skorygowany wskaźnik kapitału własnego precyzyjniej oddaje informacje o zysku 

netto, który został wypracowany przez jednostkę kapitału własnego. Na przykładzie Firmy 

Oponiarskiej Dębica S.A. zauważono, że wskaźnik wzrastał w roku 2010 i 2011 w stosunku 

do lat poprzednich, a w ostatnim roku nastąpił jego spadek. Ukazana przez ten wskaźnik 

wartość wygenerowanego zysku netto była jednak wyższa niż w przypadku wskaźnika 

rentowności kapitału własnego. W pierwszym roku z jednego złotego zaangażowanego  

w kapitał własny spółka otrzymała 10,64 groszy zysku netto. W latach 2010 

i 2011 każdy złoty kapitału własnego generował odpowiednio 11,90 groszy i 12,48 groszy 

zysku netto, a w 2012 roku 12,09 groszy zysku netto.  

 Ostatnia miara z tej grupy to wskaźnik rentowności kapitału podstawowego. W ciągu 

badanych lat wielkość tej miary wzrastała. W roku 2009 jeden złoty kapitału wniesionego 

przez udziałowców lub akcjonariuszy wygenerował 65,23 groszy zysku netto. W roku 

kolejnym było to 74,98 groszy, a w roku 2011 i 2012 kolejno 82,23 i 84,61 groszy zysku 

netto. Taki poziom wskaźników ocenia się pozytywnie. Duża rentowność kapitału 

podstawowego oznacza potencjalnie duże korzyści dla właścicieli, przejawiające się w formie 

dywidendy, czy wzrostu ceny akcji. 
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3.3. Analiza metodą Du Ponta 

 Na podstawie danych ze sprawozdań finansowych za lata 2009-2012 oraz wyników 

analizy wskaźnikowej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. skonstruowano modele Du Ponta dla 

kolejnych lat. Pokonując poszczególne szczeble piramidy zauważono ich ścisłe powiązanie. 

 W roku 2009 wskaźnik rentowności aktywów wynosił 6,33%. Zawdzięczał on to 

rentowności sprzedaży na poziomie 5,06% oraz rotacji aktywów, która wynosiła 1,25. Po 

uwzględnieniu struktury kapitałów i przyjęciu do wyliczeń udziału wkładu własnego w ogóle 

pasywów otrzymano wynik rentowności kapitału własnego wynoszący 9,59%. Oznaczał on, 

że każde 100 złotych zaangażowane w kapitał własny dało 9,59 złotych zysku netto. 

 Kolejny rok przyniósł spadek wskaźnika rentowności majątku do 5,93%, do czego 

przyczyniła się głównie malejąca wartość rentowności sprzedaży o 0,5 punktu procentowego. 

Wzrost rotacji aktywów nie był wystarczająco duży, aby utrzymać rentowność 

majątku na poziomie z roku poprzedniego. Pomimo niższej wartości tej miary niż w roku 

poprzednim, rentowność kapitału własnego w roku 2010 znajdowała się na wyższym 

poziomie niż w roku 2009. Taki wynik spółka zawdzięczała wzrostowi kapitałów obcych. 

Oznaczało to, że podjęto słuszną decyzję zadłużając się. Pozwoliło to na uzyskanie wyższych 

zwrotów z kapitału własnego. 

 W roku 2011 nastąpił jeszcze większy spadek wartości wskaźnika rentowności 

aktywów, który utrzymał się na poziomie 3,91%. Rentowność majątku wynosiła 6,26% i była 

wyższa niż w roku poprzednim dzięki wzrostowi rotacji aktywów do wysokości 1,60. 

Ostatecznie wynik zwrotu z kapitału własnego wzrósł w stosunku do lat poprzednich  

i ukształtował się na poziomie 11,18%. Struktura kapitałów nie uległa zmianie, dlatego 

wysoki poziom rentowności kapitału własnego zawdzięczano wzrostowi rotacji aktywów,  

a w szczególności wzrostowi przychodów ze sprzedaży. 

 Natomiast w roku ostatnim zauważono spadek wartości wskaźnika rotacji aktywów do 

1,53, a także znaczny wzrost rentowności sprzedaży do poziomu 4,38%, który przyczynił się 

także do wzrostu wskaźnika rentowności aktywów, który w roku 2012 osiągnął najwyższy 

poziom 6,70%. Wskaźnik rentowności kapitału własnego był jednak niższy, aniżeli w roku 

2010 i 2011, gdyż zaobserwowano spadek udziału zobowiązań w strukturze kapitału. 

Spowodowało to, że przedsiębiorstwo z każdych 100 złotych zaangażowanych w kapitał

 własny nie otrzymało 11,18 złotych jak wyglądało to w przypadku roku 2011, ale jedynie  

10,81 złotych zysku netto. 
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Tabela 13. Obliczenia metodą Du Ponta 

Nazwa wskaźnika Wzór 2009 2010 2011 2012 

Rentowność 

sprzedaży netto 

𝑊𝑊𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧
𝑃𝑃𝑟𝑟𝑧𝑧𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑤𝑤ół𝑏𝑏𝑚𝑚

× 100% 

72029
1422559

× 100%

= 5,06% 

81686
1793351

× 100%

= 4,55% 

90795
2321586

× 100%

= 3,91% 

93426
2133259

× 100%

= 4,38% 

Rotacja aktywów 
𝑃𝑃𝑟𝑟𝑧𝑧𝑎𝑎𝑐𝑐ℎ𝑧𝑧𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑤𝑤ół𝑏𝑏𝑚𝑚
𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑤𝑤ół𝑏𝑏𝑚𝑚

 
1422559
1141820

= 1,25 
1793351
1377530

= 1,30 
2321586
1454724

= 1,60 
2133259
1391969

= 1,53 

Rentowność 

aktywów 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧

× 𝑅𝑅𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑎𝑎 
5% × 1,25 = 6,33% 5% × 1,30 = 5,93% 4 × 1,60 = 6,26% 4% × 1,53 = 6,70% 

Struktura kapitału 
𝑍𝑍𝑧𝑧𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑏𝑏ą𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑤𝑤ół𝑏𝑏𝑚𝑚

𝐾𝐾𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎ł 𝑧𝑧𝑤𝑤ół𝑏𝑏𝑚𝑚
 

393101
1141820

= 0,34 
609238

1377530
= 0,44 

636494
1454724

= 0,44 
525724

1391969
= 0,38 

Rentowność kapitału 

własnego 

𝑅𝑅𝑏𝑏𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑎𝑎𝑧𝑧𝑧𝑧ść 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑎𝑎: (1

− 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑟𝑟𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑔𝑔𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑧𝑧𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎ł𝑔𝑔) 

6%: (1 − 0,34)

= 9,59% 

6%: (1 − 0,44)

= 10,59% 

6%: (1 − 0,44)

= 11,18% 

7%: (1 − 0,38)

= 10,81% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2009-2012.
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 W przypadku Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. większy wpływ na zwrot z kapitału 

własnego miał wzrost rotacji aktywów, niż spadek rentowności sprzedaży netto. Również 

struktura kapitału miała istotne znaczenie w kształtowaniu się wyniku końcowego piramidy. 

Wzrost zobowiązań często przyczyniał się do zwiększenia zwrotu z kapitału własnego. Firma 

mogłaby sobie pozwolić na większe zadłużenie, a dzięki temu miałaby możliwość pozyskania 

nowych środków na rozwój oraz wypłatę dywidend. 

3.4. Wnioski i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

 Poziom stabilności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w latach 2009-2012 był 

zróżnicowany. Nie zawsze był zgodny z oczekiwanymi przedziałami, jednakże oscylował na 

dość bezpiecznym poziomie.  

 Odnosząc się do płynności finansowej spółki stwierdzono, że pierwszy i ostatni  

z badanych lat przyniosły najlepsze wyniki. W przeważającej części obliczone wskaźniki 

mieściły się w zalecanych przedziałach, a także przynosiły oczekiwane rezultaty. Lata 2010  

i 2011 to również pożądana płynność finansowa, która pozwoliła firmie na rzetelne 

regulowanie bieżących zobowiązań, jednak nadwyżki pieniężne nie były już na tak wysokim 

poziomie jak w roku 2009 i 2012.  Najtrudniejszym był rok 2010, a w kolejnym następowała 

już oczekiwana tendencja wzrostowa badanych wskaźników. Na podkreślenie zasługuje fakt, 

że istotne powinny być tutaj nie tylko miary podręcznikowe, ale wskaźniki branżowe. Pewne 

wielkości zapasów bywały wręcz niezbędne dla prowadzenia dalszej działalności 

produkcyjnej, a także sprzedaży. Z kolei podczas wzrostu aktywności firmy wzrastał poziom 

należności spowodowany kredytowaniem odbiorców. Płynność finansowa ma niewątpliwie 

istotną rolę w krótkoterminowym zarządzaniu finansami jednostki, a utrzymanie jej  

w zalecanym przedziale jest jednym z głównych warunków dalszej kontynuacji działania, 

czym spółka Dębica może się pochwalić. 

 Wartą uznania była także sprawność działania Dębicy S.A. Ryzyko związane  

z nadmiernie długim czasem kredytowania odbiorców przełożyło się na zwiększenie 

przychodów ze sprzedaży, przez co nie było już tak niebezpieczne. Firma mogła zmniejszyć 

wartość zapasów, dzięki czemu polepszeniu mogła ulec płynność, jednak nie było takiej 

konieczności, gdyż ta była na zadawalającym poziomie. To z kolei spółka mogła zawdzięczać 

wysokim miarom rotacji zobowiązań w dniach, gdyż czas regulowania przez nią zobowiązań 

był dość długi.  
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 Z analizy zadłużenia wynika, że spółka nie posiada dużej ilości kapitałów obcych. Jest 

samodzielna i nieuzależniona od obcych źródeł finansowania. Ponadto, ich udział w ogólnej 

strukturze pasywów jest mniejszy, aniżeli kapitałów własnych. Firma działała ostrożnie, 

chcąc zapewnić bezpieczeństwo kierownictwu oraz uniezależnić się od innych jednostek. 

Posiadając jednak nieco większy udział zobowiązań ogółem mogłaby wpłynąć na poprawę 

płynności finansowej.  

 Rentowność badanej spółki we wszystkich latach była dodatnia. Rentowność aktywów 

z roku na rok rosła, a także oscylowała na podobnym poziomie jak w przypadku rentowności 

porównywanej spółki Stomil Sanok S.A. Z kolei w przypadku rentowności kapitału własnego 

początkowo wartości miały tendencję wzrostową, a później utrzymywał się stały poziom.  

W przypadku firmy Stomil Sanok S.A. rentowność kapitału własnego z roku na rok rosła  

i kształtowała się lepiej, aniżeli w badanej spółce. Podobnie było z rentownością sprzedaży, 

gdzie w dwóch pierwszych latach obie spółki przyjmowały podobne wartości, natomiast  

w roku 2011 w przypadku Firmy Oponiarskiej nastąpił spadek wartości, a w Stomilu Sanok 

S.A. wzrost.  

 Rok 2009 przyniósł Firmie Oponiarskiej sporo wyzwań. Spółka zmagała się  

z niekorzystną sytuacją finansową na świecie, której sprzyjało zmniejszenie bezrobocia, 

spadek popytu, a w tym popytu na samochody. Występowały także znaczne wahania kursów 

walutowych złotego oraz trudności w uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego. Warunki te 

rzutowały na pogorszenie sytuacji w branży oponiarskiej, co odzwierciedlał głównie spadek 

przychodów215.  

 W roku następnym nastąpiła poprawa koniunktury, wzrósł popyt na samochody, a co 

za tym idzie znacząco zwiększyły się przychody ze sprzedaży. Dzięki utrzymaniu poziomu 

zatrudnienia w czasie kryzysu ekonomicznego spółka poradziła sobie ze znacznym 

zapotrzebowaniem na opony. Niechcianym zjawiskiem był wzrost cen surowców podnoszący 

koszty produkcji negatywnie wpływając na rentowność firmy216.  

  Z kolei w latach 2011 i 2012 obniżono koszty ogólne, podniesiono ceny opon  

i poszerzono ofertę, dzięki czemu spółka nadal utrzymywała się na rynku w pozycji 

konkurencyjnej. Najlepszym rozwiązaniem okazało się tutaj zastosowanie koncepcji, która 

zakładała wzrost ceny produktów oraz spadek sprzedaży. Pomimo spadku tak ważnego 

czynnika jakim jest sprzedaż przychody z tej działalności były na wysokim poziomie. 

Uwidocznione to zostało szczególnie w roku 2011, gdy przedsiębiorstwo osiągnęło 

                                                 
215 Ibidem, data dostępu 31.03.2014. 
216 Ibidem. 
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maksymalny poziom przychodów ze sprzedaży na przełomie czterech badanych lat. Przyrost 

ten był spowodowany wzrostem ostatecznych cen produktów, a z kolei wzrost tych cen 

naliczeniem wyższej marży, a także podniesieniem jakości oferowanych produktów. Dzięki 

umiejętnemu zarządzaniu i trafnym decyzjom kierownictwa firma osiągała coraz wyższy 

dodatni wynik finansowy. Świadczyło to o bardzo dobrym poziomie stabilności kondycji 

finansowej spółki oraz realizacji efektywnej strategii217.  

 Ważnym dla spółki stawało się również uczestnictwo w międzynarodowej Grupie 

Goodyear, dzięki której znaczna część przychodów pochodziła ze sprzedaży do podmiotów 

powiązanych. Również ten udział pozwolił firmie na dokonywanie zakupu surowców z dużo 

lepszej pozycji negocjacyjnej. Sprzedaż w ramach grupy Goodyear do podmiotów 

powiązanych wielokrotnie zapewniała spółce efektywność i stabilność finansową oraz 

ekonomiczną218.  

 

 

  

                                                 
217 Ibidem. 
218 Ibidem. 
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Zakończenie 

 Analiza wskaźnikowa pełni istotną rolę w każdym przedsiębiorstwie. Ukazane dzięki 

niej miary poszczególnych dziedzin działalności gospodarowania dają podstawę do oceny 

przeszłej działalności, przedstawienia obecnej sytuacji finansowej, a także umożliwiają 

podejmowanie decyzji w przyszłości. Analiza wskaźnikowa pozwala na dokonanie 

porównania sytuacji finansowej jednostki na przełomie lat, a także na tle branży. Dzięki tym 

porównaniom kierownictwo uzyskuje potwierdzenie słuszności podejmowanych decyzji,  

a w razie wystąpienia odchyleń od oczekiwanych wyników ma możliwość podjąć szybkie  

i efektywne działania korygujące. 

 Celem niniejszej pracy było przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów 

analizy wskaźnikowej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdania 

finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. takie jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz 

rachunek przepływów pieniężnych za lata 2009-2012. Analizę rentowności spółki porównano 

także na tle branży, a mianowicie w odniesieniu do firmy Sanockie Zakłady Przemysłu 

Gumowego Stomil Sanok S.A. 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej stwierdzono, że Firma 

Oponiarska Dębica S.A. w latach 2009-2012 miała coraz to lepsze wyniki  

w poszczególnych dziedzinach działalności gospodarowania. Z roku na rok spółka osiągała 

dodatni, a nawet coraz to wyższy wynik finansowy netto, który to w roku 2009 wynosił 

72 029 tys. zł, a w ostatnim z badanych lat oscylował już na poziomie 93 426 tys. zł.  

 Wraz ze wzrostem zysku netto zadowalający poziom przyjmowały także wskaźniki 

finansowe. Za szczególnie pożądaną wielkość uznaje się płynność finansową, którą badana 

firma miała na bardzo dobrym poziomie. Pomimo światowego kryzysu finansowego, który 

odczuła również dębicka spółka oraz wzrostu cen surowców wykorzystywanych przy 

produkcji, nie miała ona problemów z regulowaniem bieżących zobowiązań w wyznaczonym 

terminie.  

 Ogólna sprawność działania spółki także przyniosła oczekiwane rezultaty. Na 

przełomie badanych lat przychody wciąż wzrastały, jedynie w roku 2012 ich poziom nieco 

spadł, co skutkowało też spadkiem wskaźnika rotacji ogółem. Z kolei miara rotacji należności 

krótkoterminowych w dniach jedynie w roku ostatnim była prawidłowa. W trzech pierwszych 

latach jej poziom był zbyt wysoki w porównaniu do zalecanego przedziału, jednak dzięki 

temu firma była przyjazna dla swoich odbiorców, dając im możliwość dokonywania 

późniejszych płatności, a to z kolei skłaniało ich do zakupów. Firma dość dużą ilość swoich 
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środków pieniężnych zamrażała w zapasach, zwłaszcza w trzech pierwszych latach, jednak  

z uwagi na fakt, że jest ona spółką z branży przemysłowej taka sytuacja nie była groźna.  

 Jednostka w badanych latach była samodzielna i zupełnie niezależna od obcych źródeł 

finansowania. Niski udział wskaźnika zadłużenia ogółem dawał kierownictwu poczucie 

bezpieczeństwa oraz uniezależnienie się od innych przedsiębiorstw i banków.  

 Na przełomie badanych lat rentowność była dodatnia. Dzięki rosnącym wskaźnikom 

przedsiębiorstwo uzyskiwało nadwyżkę pieniężną. Taka sytuacja służyła poprawie płynności 

finansowej, a także ułatwiała pokrycie kapitału obcego. Zysk netto uzyskiwany z kapitału 

własnego sprzyjał rozwojowi spółki, a także był korzystny dla właścicieli i inwestorów.   

 Analiza metodą piramidy Du Ponta pozwoliła na ukazanie istotnych powiązań 

pomiędzy wskaźnikami. Badania te pokazały, że największy wpływ na zwrot z kapitału 

własnego miał rosnący wskaźnik rotacji aktywów, niż spadek wskaźnika rentowności 

sprzedaży netto. Również struktura kapitału, to ważny czynnik w kształtowaniu się 

końcowego szczebla piramidy. Wzrost zobowiązań znacząco przyczyniał się do zwiększenia 

zwrotu z kapitału własnego, jednak w przypadku Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. mogłoby 

wystąpić większe zadłużenie, co przełożyłoby się na zdolność do pozyskania nowych 

środków na rozwój oraz wypłatę dywidend. 
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