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1. Wprowadzenie
Intensywny rozwój prywatnej przedsiĊbiorczoĞci i sektora bankowego
w USA na przełomie XIX i XX w. spowodował, iĪ pojawiła siĊ koniecznoĞü
oceny kondycji majątkowo-finansowej funkcjonujących tam przedsiĊbiorstw.
Powstawały wówczas fortuny wielkich amerykaĔskich przedsiĊbiorców, takich
jak John Davison Rockefeller, którego majątek szacowano na ok. miliard
dolarów (obecna równowartoĞü tej sumy to kilkanaĞcie miliardów dolarów),
Andrew Karnegie (w momencie Ğmierci w 1919 r. posiadał aktywa o wartoĞci
250 milionów dolarów) czy Friedrich Weyerhäuser (był właĞcicielem 3 mln
akrów ziemi o ówczesnej wartoĞci 150 mln dolarów). W latach 70. i 80. XIX w.
powstało wiele wynalazków. Miało to istotny wpływ na rozwój przemysłu
i przedsiĊbiorczoĞci. DziĊki wynalazcom, takim jak Alexander Graham Bell
(Bell Telephone Company, obecnie AT&T Corporation), Thomas Alva Edison
(Edison General Electric, póĨniej General Electric) czy George Eastman
(Eastman Kodak Company), mogły rozpoczynaü działalnoĞü nowe, innowacyjne
przedsiĊbiorstwa. Oferowały nowoczesne, rewolucyjne wówczas produkty, na
które istniał ogromny popyt. Wraz z rozwojem amerykaĔskiej gospodarki
i bogaceniem siĊ Amerykanów pojawiło siĊ zapotrzebowanie na usługi doradców finansowych. Intensywnie rozwijały siĊ przedsiĊbiorstwa działające
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w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Na przełomie XIX i XX w.
National City Bank of New York (obecnie Citibank) rozpoczął miĊdzynarodową ekspansjĊ, otwierając biura w innych krajach. W 1905 r. rozpoczĊła
działalnoĞü najwiĊksza ówczeĞnie firma ubezpieczeniowa na Ğwiecie Burrows,
Marsh & McLennan – obecnie Marsh & McLennan Companies (jeden z jej
załoĪycieli, Henry Marsh, zajmował siĊ zarządzaniem ryzykiem i współpracował z U.S. Steel). W 1914 r. Charles Edward Merrill otworzył swoje biuro
przy Wall Street i bardzo szybko udało mu siĊ pozyskaü wspólnika Edmunda
C. Lyncha (B o t t i, 2006, s. 155–159 oraz strona internetowa firmy Marsh
& McLennan Companies).
AmerykaĔska gospodarka nie mogłaby funkcjonowaü sprawnie, gdyby –
wraz z rozwojem przemysłu – nie rozwijał siĊ sektor usług finansowych
i bankowych. Pojawiła siĊ koniecznoĞü oceny kondycji ekonomicznej przedsiĊbiorstw działających w Stanach Zjednoczonych. Było to trudne, odpowiedzialne
i skomplikowane zadanie. Trzeba było odpowiedzieü na pytanie, jakimi kryteriami naleĪy kierowaü siĊ, analizując sytuacjĊ majątkowo-finansową firmy i jej
zdolnoĞü do kontynuowania działalnoĞci. Wykorzystywano w tym celu dane
finansowe podmiotów gospodarczych. Konieczne stało siĊ opracowanie uniwersalnej metody, która ułatwiłaby ocenĊ kondycji podmiotów gospodarczych. Na
początku XX w. zaczĊto wykorzystywaü w tym celu wskaĨniki finansowe. DuĪy
wkład w rozwój i popularyzacjĊ wskaĨników finansowych wniósł Alexander
Wall (pierwszy artykuł poĞwiĊcony wskaĨnikom finansowym opublikował
w 1912 r., był autorem takich dzieł, jak m. in. Ratio Analysis of Financial
Statements, rok wydania: 1928 oraz Basic Financial Statement Analysis, rok
wydania: 1942) i organizacja Robert Morris Associates (obecna nazwa: The
Risk Management Association). Mierniki finansowe okazały siĊ bardzo przydatne dla przedsiĊbiorców i finansistów. Szybko rosło ich znaczenie i popularnoĞü.
W 1932 r. agencja Dun & Bradstreet zaczĊła publikowaü dane dotyczące
czternastu najwaĪniejszych wskaĨników finansowych dla firm działających
w róĪnych sektorach gospodarki. MoĪliwe było wiĊc porównywanie mierników
finansowych konkretnego przedsiĊbiorstwa z innymi podmiotami działającymi
w tej samej branĪy (por. W o e l f e l, 1994, s. 966–967). Było to duĪe ułatwienie
dla przedsiĊbiorców, bankierów, a nawet urzĊdników paĔstwowych. WskaĨniki
finansowe stały siĊ bardzo popularne i zaczĊto je powszechnie wykorzystywaü
w ocenie kondycji przedsiĊbiorstw. Jednak zauwaĪano równieĪ ich wady
i niedoskonałoĞci.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemów związanych
z wykorzystywaniem mierników finansowych.
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2. Podstawowe problemy związane z wykorzystywaniem
wskaĨników finansowych
Istotne miejsce w ramach analizy finansowej zajmuje analiza wskaĨnikowa.
Niektórzy analitycy utoĪsamiają zakres analizy finansowej tylko z analizą
wskaĨnikową, co nie jest słuszne, poniewaĪ przedmiot analizy obejmuje znacznie
szerszy zakres. Wysoki lub niski poziom wskaĨników nie moĪe stanowiü
podstawy do pozytywnej lub negatywnej oceny sytuacji majątkowo-finansowej,
z tego wzglĊdu, Īe waĪne są przyczyny tego stanu. Analiza wskaĨnikowa
posiada dominujące znaczenie w ocenie sytuacji majątkowo-finansowej przedsiĊbiorstwa. Jej uĪytecznoĞü podnosi zastosowanie techniki komputerowej.
WskaĨniki finansowe pozwalają na szybkie ustalenie mocnych i słabych stron
kondycji finansowej podmiotu gospodarczego. DuĪa liczba wskaĨników zamiast
ułatwiaü analizĊ, czĊsto ją utrudnia. WskaĨników nie moĪna oceniaü odrĊbnie,
lecz w powiązaniu z innymi wskaĨnikami. Analiza wskaĨnikowa wydaje siĊ
prostym i cieszącym siĊ powodzeniem narzĊdziem oceny efektywnoĞci gospodarowania, jednak niewolnym od mankamentów. Gdy dokonujemy porównaĔ
wskaĨników, pojawiają siĊ kłopoty z ich oceną.
Wykorzystywanie wskaĨników finansowych do oceny kondycji przedsiĊbiorstw nie jest aĪ tak proste, jak by siĊ mogło wydawaü. Nie wszyscy przedsiĊbiorcy, a nawet analitycy finansowi pamiĊtają o tym, iĪ przy obliczaniu niektórych mierników finansowych naleĪy wziąü pod uwagĊ takie pozycje ze sprawozdaĔ finansowych, jak np. rezerwy, rozliczenia miĊdzyokresowe itp. Nie
ustalono teĪ jednego sposobu obliczania wskaĨników. Jest to powodem licznych
problemów. W efekcie konkretny miernik, obliczony przez róĪne osoby na
podstawie sprawozdaĔ finansowych tego samego przedsiĊbiorstwa, moĪe mieü
inną wartoĞü. Wynika to z faktu, iĪ jeden z analityków wziął pod uwagĊ jakąĞ
pozycjĊ w sprawozdaniach finansowych (np. rezerwy), a inny nie uwzglĊdnił jej
przy przeprowadzaniu obliczeĔ. Nie oznacza to wcale, Īe którykolwiek z nich
popełnił błąd. W róĪnych podrĊcznikach do analizy finansowej moĪna znaleĨü
odmienne formuły, na podstawie których wylicza siĊ te same wskaĨniki1.
1

Przykładem moĪe byü m. in. miernik obrotowoĞci zapasów. W literaturze spotkaü moĪna
propozycje, aby wyraĪaü go jako relacjĊ kosztów wytworzenia sprzedanych wyrobów do
przeciĊtnego stanu zapasów. Jest to dobre rozwiązanie. Zapasy wyceniane są bowiem według
kosztów ich wytworzenia. Inni teoretycy analizy finansowej postulują, aby zapisywaü go jako
relacjĊ przychodów ze sprzedaĪy do przeciĊtnego stanu zapasów. Jest to wygodne rozwiązanie dla
przedsiĊbiorców. WskaĨnik wyliczony na podstawie tej formuły bĊdzie miał wiĊkszą wartoĞü.
Przychody ze sprzedaĪy są przecieĪ – w przypadku wiĊkszoĞci firm – wyĪsze niĪ koszty
wytworzenia sprzedanych wyrobów. Im wiĊksza obrotowoĞü zapasów, tym lepiej oceniana jest
jednostka. WskaĨnik obrotowoĞci zapasów obliczony na podstawie obu (dla tego samego
przedsiĊbiorstwa, za identyczny okres czasu) tych formuł bĊdzie miał róĪne wartoĞci. Trudno jest
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W analizie wskaĨnikowej wyróĪniü moĪna dwa rodzaje problemów w zakresie:
1) doboru danych do wyliczenia wskaĨników;
2) interpretacji.
MoĪna by było dodaü jeszcze kolejny problem związany z róĪnym nazewnictwem wskaĨników. Jak juĪ sygnalizowano, przy obliczaniu wskaĨników nie
ma ustalonych wzorców co do tego, które z pozycji sprawozdaĔ naleĪy
uwzglĊdniü, obliczając dany miernik. Utrudnia to porównywalnoĞü wskaĨników,
szczególnie w przestrzeni.

3. WartoĞü informacyjna wskaĨników płynnoĞci
Istotne miejsce w analizie zajmują wskaĨniki płynnoĞci, które informują
o moĪliwoĞci spłaty zobowiązaĔ bieĪących z zasobów obrotowych. PłynnoĞü
powinna byü rozpatrywana w dwóch wymiarach (H o r n e van, W a c h o w i c z,
1995, s. 128):
– czasu wymaganego na wymianĊ składnika aktywów na gotówkĊ;
– pewnoĞci, Īe utargujemy cenĊ, którą zamierzamy uzyskaü.
Brak płynnoĞci w długim okresie jest najczĊstszą przyczyną bankructwa
firm. Jednak i krótkotrwała utrata płynnoĞci moĪe odbiü siĊ niekorzystnie na
sytuacji finansowej firmy, jeĞli trafimy na dostawcĊ niemającego do nas
zaufania. Jego nerwowoĞü moĪe doprowadziü do zablokowania dostaw czy
zmiany cen dostarczanych produktów.
WskaĨniki płynnoĞci są jedyną grupą wskaĨników, które mają okreĞlone
granice, w jakich powinien wahaü siĊ ich poziom. Pomimo ustalonych granic,
ich poziom zaleĪy od rodzaju prowadzonej działalnoĞci. W literaturze okreĞla
siĊ, Īe poziom wskaĨnika bieĪącej płynnoĞci powinien wahaü siĊ w granicach
1,5–2. Oznacza to, Īe aktywa bieĪące powinny byü dwukrotnie wiĊksze od
zobowiązaĔ, które firma musi zapłaciü. We wskaĨniku tym waĪna jest struktura
aktywów. WskaĨnik nie uwzglĊdnia szybkoĞci zamiany poszczególnych
składników majątku obrotowego na Ğrodki pieniĊĪne. Rosnący poziom naleĪnoĞci (a tym samym wskaĨnika) moĪe byü rezultatem trudnoĞci ze Ğciąganiem
naleĪnoĞci. Wzrost wartoĞci zapasów jest czĊsto pochodną problemów ze
sprzedaĪą produktów. Istotna jest wiĊc struktura zapasów oraz ocena, czy nie
wiĊc dokonywaü porównaĔ wskaĨników np. z innymi przedsiĊbiorstwami. JeĞli te same mierniki
finansowe zostały obliczone w inny sposób, moĪe doprowadziü to do wyciągniĊcia błĊdnych
wniosków i staü siĊ przyczyną podjĊcia nieprawidłowych decyzji. Najlepiej jest wiĊc samodzielnie
obliczyü wskaĨniki finansowe dla wszystkich podmiotów gospodarczych, które chcemy ze sobą
porównaü. Czyni to jednak analizĊ bardziej czasochłonną.

Problemy związane z wykorzystywaniem wskaĨników finansowych...

247

wystĊpują zapasy trudno zbywalne i jaki jest ich udział, czy nie wystĊpują
naleĪnoĞci trudno Ğciągalne. Wydaje siĊ słuszne wyeliminowanie naleĪnoĞci
trudnych do ĞciągniĊcia i zapasów trudno zbywalnych.
W ostatnim okresie do zaakceptowania jest niĪszy poziom wskaĨnika bieĪącej płynnoĞci (niĪ 1,5–2), poniewaĪ firmy nauczyły siĊ działaü bardziej wydajnie
i produktywnie. Nie jest moĪliwe wskazanie jednego uniwersalnego poziomu
wskaĨnika, jaki moĪna by obecnie uznaü za wzorcowy. KaĪda branĪa charakteryzuje siĊ odmienną wartoĞcią wskaĨnika, którą moĪna uznaü za właĞciwą
i poĪądaną. Jego poziom zaleĪy od struktury majątku obrotowego. Firma
charakteryzująca siĊ duĪym obrotem gotówki moĪe byü uznana za sprawnie
funkcjonującą nawet przy niskim poziomie wskaĨnika (1,10–1,20). Jednostka
o niewielkich przepływach gotówki powinna mieü wskaĨnik co najmniej
o wartoĞci 1,50–1,60 (H a r r i s o n, H o r n g r e n, 2001, s. 139). Stąd teĪ wniosek, iĪ dwie firmy mające takie same wskaĨniki płynnoĞci mogą mieü zupełnie
inną zdolnoĞü do spłaty krótkoterminowych zobowiązaĔ. Z taką sytuacją mamy
do czynienia m. in., gdy majątek obrotowy jednej z nich składa siĊ z gotówki,
papierów wartoĞciowych, a drugiej z zapasów, które znacznie trudniej jest
upłynniü (por. H o r n e van, W a c h o w i c z, 1995, s. 128). Firmy handlowe,
a szczególnie duĪe sieci handlowe, mogą mieü znacznie niĪszy poziom wskaĨników płynnoĞci. PrzedsiĊbiorstwa te sprzedają towary za gotówkĊ. Swoim
dostawcom płacą po pewnym czasie, gdyĪ korzystają z udzielonego im kredytu
kupieckiego. Siła przetargowa hipermarketów i duĪych sieci handlowych jest
ogromna. Podmioty te są w stanie wynegocjowaü niezwykle korzystne warunki,
na których zakupują towary.
Poziom omawianego wskaĨnika zaleĪy nie tylko od specyfiki branĪy, a takĪe od metody wyceny zapasów (FIFO, LIFO czy według cen przeciĊtnych).
Utrudnia to porównywalnoĞü z firmami o podobnym profilu działania. Nagły
spadek wskaĨnika bieĪącej płynnoĞci w porównaniu z okresami ubiegłymi moĪe
wskazywaü, Īe w firmie dzieje siĊ coĞ niedobrego. Poziom wskaĨnika nie
wyjaĞnia przyczyn powstałych trudnoĞci oraz nie pozwala znaleĨü sposobu na
ich rozwiązanie. Analityk powinien przyjrzeü siĊ wielkoĞciom tworzącym
wskaĨnik. Przyczyn obniĪenia poziomu wskaĨnika moĪna dopatrywaü siĊ
w zmniejszeniu wartoĞci aktywów obrotowych lub we wzroĞcie zobowiązaĔ.
WielkoĞci te mogą zmieniaü siĊ równieĪ w wymienionych kierunkach jednoczeĞnie. Dopiero pogłĊbiona analiza zarówno majątku obrotowego, jak i zobowiązaĔ pozwala ustaliü przyczyny zaistniałej sytuacji.
Kolejnym wskaĨnikiem płynnoĞci jest wskaĨnik płynnoĞci szybki, uwzglĊdniający w liczniku aktywa płynne. Poziom tego wskaĨnika powinien byü wyĪszy
od 1, co wskazuje na moĪliwoĞü jednostki do regulowania wymagalnych
zobowiązaĔ. NaleĪy byü bardzo ostroĪnym przy interpretacji wskaĨnika płynnoĞci szybkiej, poniewaĪ jego poziom zaleĪy równieĪ od branĪy, do której naleĪy
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przedsiĊbiorstwo. Niski poziom wskaĨnika wystąpi nie tylko w sieciach handlowych, ale równieĪ w energetyce. Klienci kaĪdego miesiąca płacą za prąd
z góry. Stan naleĪnoĞci jest wiĊc z reguły bardzo niski. Firmy te posiadają
zazwyczaj niewielkie zapasy. Rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów nie są
znaczącą pozycją w ich sprawozdaniach. MenedĪerowie nie muszą siĊ martwiü,
gdy wskaĨnik spada poniĪej 1 (por. F u l l e r, F a r r e l l, 1987, s. 185–186).
ObniĪenie wskaĨnika bieĪącej płynnoĞci bądĨ wskaĨnika płynnoĞci szybkiej
nie zawsze moĪe byü sygnałem o pogarszającej siĊ sytuacji płatniczej firmy.
Redukcja majątku obrotowego moĪe wynikaü z bardziej efektywnego jego
wykorzystania (krótszy cykl konwersji gotówki i okres Ğciągania naleĪnoĞci oraz
lepsza rotacja zapasów). Z tego teĪ powodu wskaĨniki płynnoĞci bĊdą mieü niĪszy
poziom. Stawia to w gorszym Ğwietle podmioty, które funkcjonują sprawniej.
PrzedsiĊbiorstwa mające trudnoĞci ze sprzedaĪą towarów i Ğciąganiem naleĪnoĞci
oraz posiadające długi cykl konwersji gotówki bĊdą miały lepsze mierniki
płynnoĞci niĪ jednostki sprawnie zarządzające zapasami i mające dobrą politykĊ
w zakresie zarządzania płynnoĞcią. Przykład ten pokazuje, jak skomplikowane jest
badanie kondycji majątkowo-finansowej podmiotów gospodarczych. Oceny
płynnoĞci naleĪy dokonaü w powiązaniu z analizą innych obszarów działalnoĞci
firmy (por. G l a u t i e r, U n d e r d o w n, 1991, s. 254–255).
Kolejnym wskaĨnikiem pomocnym w badaniu płynnoĞci jest wskaĨnik pokrycia zobowiązaĔ bieĪących Ğrodkami pieniĊĪnymi. W literaturze istnieją
rozbieĪnoĞci dotyczące sposobu liczenia tego wskaĨnika. W jednych pozycjach
w liczniku uwzglĊdnia siĊ tylko Ğrodki pieniĊĪne, zaĞ w innych Ğrodki pieniĊĪne
i krótkoterminowe papiery wartoĞciowe. W mianowniku wystĊpują, tak jak
w poprzednich wskaĨnikach, zobowiązania bieĪące. OkreĞla on, ile zobowiązaĔ
bieĪących moĪe byü pokrytych najbardziej płynnym majątkiem, jakim jest
pieniądz i jego ekwiwalenty, nie czekając na spłatĊ naleĪnoĞci. Przyjmuje siĊ, Īe
wzorcowa wartoĞü tego wskaĨnika wynosi 0,2. Brak Ğrodków pieniĊĪnych nie
zawsze oznacza utratĊ płynnoĞci finansowej, szczególnie wówczas, jeĪeli podmiot
ma zapewniony dopływ Ğrodków pieniĊĪnych z regularnie inkasowanych naleĪnoĞci. Zbyt wysoki poziom wskaĨnika teĪ nie zawsze naleĪy uznaü za niepokojący,
nawet wówczas, jeĪeli firma otrzymała zapłatĊ w ostatnich dniach roku obrotowego i nie zdąĪyła tych Ğrodków zainwestowaü. Wysoki poziom wskaĨnika moĪe
wynikaü równieĪ z tego, Īe przedsiĊbiorstwo inwestuje Ğrodki w zakup krótkoterminowych papierów wartoĞciowych, które przynoszą zysk, lub trzyma je na
wysokooprocentowanej lokacie, co znajduje odbicie w rentownoĞci firmy. Poziom
tego wskaĨnika moĪe podlegaü szybkim i gwałtownym zmianom, co utrudnia
ocenĊ płynnoĞci. WskaĨnik pokrycia zobowiązaĔ Ğrodkami pieniĊĪnymi ma
mniejsze znaczenie niĪ wskaĨnik bieĪącej płynnoĞci i płynnoĞci szybki. Nie
okreĞla on zdolnoĞci podmiotu do uregulowania zobowiązaĔ bieĪących, a jedynie
gotowoĞü do ich spłaty z posiadanych Ğrodków pieniĊĪnych i ich ekwiwalentów.
Jego przydatnoĞü dla osób, które pragną oceniaü kondycjĊ majątkowo-finansową

Problemy związane z wykorzystywaniem wskaĨników finansowych...

249

podmiotów gospodarczych nie jest zbyt duĪa. Poziom tego wskaĨnika zmienia
siĊ czĊsto w bardzo szybkim tempie. O godzinie 1505 firma moĪe mieü w kasie
10 000 zł, a minutĊ póĨniej juĪ 25 000 zł, jeĞli np. wpłynie zapłata za zakupione
wczeĞniej przez klientów towary. JeĪeli natomiast przedsiĊbiorca zdecyduje siĊ
uregulowaü swoje zobowiązania czy teĪ zakupiü maszyny, urządzenia produkcyjne bądĨ sprzĊt biurowy lub inne składniki majątku za gotówkĊ, wartoĞü Ğrodków
pieniĊĪnych zmniejszy siĊ. Poziomem tego wskaĨnika da siĊ łatwo manipulowaü.
Trudno wiĊc traktowaü go jako wiarygodne narzĊdzie, pozwalające oceniaü
wypłacalnoĞü podmiotu gospodarczego. Gdy zbliĪa siĊ koniec roku bilansowego,
moĪna zadbaü o to, aby w kasie lub na rachunku bankowym znajdowała siĊ
wystarczająca iloĞü Ğrodków pieniĊĪnych. JeĪeli analityk wyliczał bĊdzie wskaĨnik pokrycia zobowiązaĔ Ğrodkami pieniĊĪnymi, okaĪe siĊ, Īe jego wartoĞü jest
prawidłowa. Jednak wcale nie musi to oznaczaü, iĪ utrzyma siĊ on na tym samym
poziomie przez dłuĪszy okres czasu. MoĪna wiĊc zadaü pytanie o sens obliczania
tego wskaĨnika. Jest on z całą pewnoĞcią mało przydatny dla zewnĊtrznych
interesariuszy przedsiĊbiorstwa. Jego poziom moĪe przecieĪ zmieniaü siĊ bardzo
szybko i da siĊ nim łatwo manipulowaü. Czy opłaca siĊ zatem obliczaü? Jest on
z całą pewnoĞcią bardzo przydatny dla przedsiĊbiorców oraz ksiĊgowych. Gdy
wiadomo, jaki powinien byü jego prawidłowy poziom, łatwo oszacowaü, ile
Ğrodków pieniĊĪnych powinno byü w kasie lub na rachunku bankowym. Nie
trzeba wówczas wykorzystywaü bardziej skomplikowanych metod (model
Baumola lub model Millera-Orra), które pozwalają ustaliü optymalny stan
gotówki w danym przedsiĊbiorstwie. Zamiast tego wystarczy jedynie obliczyü
prosty wskaĨnik pokrycia zobowiązaĔ bieĪących Ğrodkami pieniĊĪnymi. Jest to
wystarczające, szczególnie w przypadku małych przedsiĊbiorstw, które zazwyczaj
nie muszą martwiü siĊ nadmiarem Ğrodków pieniĊĪnych. Niewielu przedsiĊbiorców wykorzystuje w praktyce bardziej skomplikowane metody ułatwiające
zarządzanie gotówką.
Omówione wskaĨniki płynnoĞci to miary statyczne, obliczone na podstawie
bilansu. Pozwalają dokonaü oceny płynnoĞci aktywów jednostki na dany moment.
Nie uwzglĊdniają czĊstotliwoĞci napływu Ğrodków pieniĊĪnych do przedsiĊbiorstwa. JeĪeli przepływy gotówki są duĪe, firma moĪe sobie pozwoliü na utrzymanie niĪszego poziomu wskaĨników (por. B e r n s t e i n, 1989, s. 540–541).
Istnieje moĪliwoĞü manipulowania poziomem tych wskaĨników. JeĪeli firma ma problemy z płynnoĞcią (zbyt niski poziom wskaĨnika), co utrudnia jej
uzyskanie kredytu, wystarczy, Īe upłynni Ğrodek trwały za gotówkĊ, a to
spowoduje wzrost wskaĨnika.
Wiele przedsiĊbiorstw stara siĊ „upiĊkszaü” swoje sprawozdania finansowe.
Nie zawsze chodzi tu o celowe oszustwa ksiĊgowe, choü i takie niekiedy siĊ
zdarzają. ChĊü przedstawienia podmiotu gospodarczego w jak najkorzystniejszym Ğwietle doprowadziła do wypracowania wielu metod „upiĊkszania”
raportów finansowych poprzez wykorzystanie nie tylko powszechnie znanych,
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dopuszczonych przez prawo, alternatywnych rozwiązaĔ problemów decyzyjnych, które mieszczą siĊ w zakresie obejmowanym pojĊciem polityki bilansowej, ale równieĪ luk w regulacjach prawnych czy teĪ działaĔ na granicy prawa
(M a k s y m i k, 1996). PrzedsiĊbiorcy spłacają np. czĊĞü bieĪących zobowiązaĔ
tuĪ przed koĔcem roku, aby ich sytuacja majątkowo-finansowa i wypłacalnoĞü
została lepiej oceniona przez analityków (por. S i e g e l, S h i m, 2006, s. 261).
Wraz z rozpoczĊciem nowego roku bilansowego zaciągają nowe zobowiązania.
Tak wiĊc analiza bilansu i wyliczenie podstawowych wskaĨników płynnoĞci nie
zawsze pozwala zorientowaü siĊ, jaka jest rzeczywista kondycja podmiotu
gospodarczego.
W literaturze spotkaü moĪna róĪne nazewnictwo dotyczące wskaĨników
płynnoĞci, co jest czĊsto przyczyną błĊdów i nieporozumieĔ w zakresie ich
oceny. Jedni autorzy podają, Īe wskaĨnik bieĪącej płynnoĞci okreĞla I stopieĔ
płynnoĞci, wskaĨnik płynnoĞci szybki – II stopieĔ płynnoĞci, a wskaĨnik
pokrycia zobowiązaĔ bieĪących Ğrodkami pieniĊĪnymi – III stopieĔ płynnoĞci.
Inni teoretycy analizy finansowej uznają wskaĨnik bieĪącej płynnoĞci za III
stopieĔ płynnoĞci, a wskaĨnik pokrycia zobowiązaĔ bieĪących Ğrodkami
pieniĊĪnymi za I stopieĔ płynnoĞci. UwaĪa siĊ za poprawne rozwiązanie drugie.
WskaĨniki te liczone są na podstawie bilansu, w którym to aktywa uszeregowane są według rosnącego stopnia płynnoĞci. Najbardziej płynnym majątkiem jest
wiĊc pieniądz i jego ekwiwalenty.
Oceniając kondycjĊ majątkowo-finansową podmiotów gospodarczych, najczĊĞciej wykorzystuje siĊ w tym celu statyczne miary płynnoĞci (wskaĨnik
bieĪącej płynnoĞci, płynnoĞci szybki czy pokrycia zobowiązaĔ Ğrodkami
pieniĊĪnymi). Niestety, wielu analityków pomija dynamiczne miary płynnoĞci.
Jest to z pewnoĞcią duĪy błąd. W ocenie płynnoĞci pomocna moĪe byü równieĪ
analiza wstĊpna. Powinno siĊ teĪ zwróciü uwagĊ na okres Ğciągania naleĪnoĞci
i okres spłaty zobowiązaĔ. Analityk moĪe mieü bowiem do czynienia z sytuacją,
gdy wszystkie podstawowe miary płynnoĞci (miernik bieĪącej płynnoĞci,
płynnoĞci szybki czy pokrycia zobowiązaĔ Ğrodkami pieniĊĪnymi) bĊdą miały
prawidłowy poziom, ale nie bĊdzie to wcale oznaczało, Īe podmiot jest w stanie
na bieĪąco regulowaü swoje zobowiązania krótkoterminowe. Dotyczy to
zwłaszcza firm produkcyjnych oraz handlowych, które sprzedają towary innym
przedsiĊbiorstwom, a nie klientom indywidualnym. Aktywa obrotowe składają
siĊ m. in. z naleĪnoĞci krótkoterminowych. Nie zawsze są one regulowane
w terminie. Mogą byü bardzo wysokie i stanowiü znaczną czĊĞü majątku
obrotowego. Poziom aktywów bieĪących zaleĪy wiĊc w duĪej mierze od tego,
jak wysoki jest poziom naleĪnoĞci. Nie zawsze łatwo jest wyegzekwowaü ich
zapłatĊ. CzĊsto są one trudne do ĞciągniĊcia lub nawet wyegzekwowanie
płatnoĞci jest niemoĪliwe. Pomimo tego podmioty gospodarcze unikają odpisywania nieĞciągalnych naleĪnoĞci w wyniki firmy, aby mieü lepsze wskaĨniki
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płynnoĞci. Tak wiĊc analitycy mogą mieü do czynienia z sytuacją, gdy firma ma
wzorcowe wskaĨniki płynnoĞci lub nawet nadpłynnoĞü finansową, ale wcale nie
jest wypłacalna. Przypadek taki zamieszczony został w tab. 1.
Tabela 1
Wybrane pozycje ze sprawozdaĔ finansowych przedsiĊbiorstwa Alfa oraz wybrane wskaĨniki
finansowe dla tej firmy
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
w tym:
zapasy
naleĪnoĞci
inwestycje krótkoterminowe
Ğrodki pieniĊĪne

2 000
10 500

Kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe

3 000
3 500

3 000
6 000
1 000
500

Zobowiązania krótkoterminowe

7 000

Aktywa ogółem
Pozostałe dane:
wartoĞü zakupionych produktów
przychody ze sprzedaĪy
Wybrane wskaĨniki finansowe:

12 500

Pasywa ogółem

12 500

10 500
12 000

wskaĨnik bieĪącej płynnoĞci

=

wskaĨnik bieĪącej płynnoĞci

=

wskaĨnik płynnoĞci szybki

=

wskaĨnik płynnoĞci szybki

=

wskaĨnik pokrycia zobowiązaĔ Ğrodkami
pieniĊĪnymi
wskaĨnik pokrycia zobowiązaĔ Ğrodkami
pieniĊĪnymi

=
=

wskaĨnik obrotowoĞci naleĪnoĞci w dniach

=

wskaĨnik obrotowoĞci naleĪnoĞci w dniach

=

wskaĨnik obrotowoĞci zobowiązaĔ
krótkoterminowych w dniach
wskaĨnik obrotowoĞci zobowiązaĔ
krótkoterminowych w dniach

=
=

aktywa bieĪące
zobowiązania bieĪące
10 500
7 000

= 1,5

aktywa płynne (naleĪnoĞci + inwestycje + Ğr. pien.)

zobowiązania bieĪące
7 500
= 1,07
7 000
Ğrodki pieniĊĪne + inwestycje krótkoterminowe

zobowiązania bieĪące
1 500
= 0,21
7 000
przeciĊtny stan naleĪnoĞci ⋅ 360
przychody ze sprzedaĪy
6 000 ⋅ 360
= 180
12 000
przeciĊtny stan zobowiązaĔ ⋅ 360
wartoĞü zakupionych produktów
7 000 ⋅ 360
= 240
10 500

ħ r ó d ł o: opracowanie własne.

Obliczone wskaĨniki płynnoĞci firmy Alfa nie wskazują, aby mogła mieü
ona problemy z regulowaniem swoich zobowiązaĔ. ZałóĪmy, Īe jest to przedsiĊbiorstwo handlowe, sprzedające towary przede wszystkim innym podmiotom
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gospodarczym (oferujące swoim klientom moĪliwoĞü zapłaty za zakupione
towary w terminie 30 dni, tzw. kredyt kupiecki, aby zachĊciü ich do dokonywania zakupów), a nie klientom indywidualnym (płaciliby oni gotówką w momencie dokonywania transakcji). W takiej sytuacji znajduje siĊ np. wiele hurtowni.
WskaĨniki płynnoĞci firmy Alfa (wskaĨniki statyczne) mają prawidłowy
poziom. Jednak wynika to z faktu, iĪ duĪą czĊĞü aktywów obrotowych stanowią
naleĪnoĞci. Miernik obrotowoĞci naleĪnoĞci w dniach wskazuje, iĪ jednostka
potrzebuje 180 dni, aby obróciü swoimi naleĪnoĞciami. PrzeciĊtny okres, jakiego
potrzebują dłuĪnicy, aby dokonaü płatnoĞci wynosi wiĊc pół roku. MoĪe to
wynikaü ze słabej siły przetargowej firmy Alfa. Przychody ze sprzedaĪy nie są
wysokie (w relacji do aktywów), wiĊc menedĪerowie starają siĊ zachĊcaü
klientów do dokonywania zakupów, oferując im kredyt kupiecki. Obawiając siĊ
utraty klientów, podmiot nie egzekwuje swoich naleĪnoĞci w sposób zdecydowany i skuteczny. Firma Alfa potrzebuje – przeciĊtnie – oĞmiu miesiĊcy, aby
uregulowaü swoje zobowiązania krótkoterminowe. Dopiero, gdy jej klienci
spłacą swoje długi (nastĊpuje to po upływie pół roku), jest ona w stanie zaspokoiü swoich wierzycieli (Ğrednio po upływie 240 dni). Podmiot ten ma wiĊc spore
problemy z płynnoĞcią. Nie pokazują tego statyczne wskaĨniki płynnoĞci.
Interpretując ich poziom, rozsądny analityk powinien zwróciü uwagĊ na wysoki
stan naleĪnoĞci i zobowiązaĔ krótkoterminowych. Pomocna bĊdzie z pewnoĞcią
analiza wstĊpna. Udział naleĪnoĞci w aktywach ogółem wynosi 48% i jest
wyĪszy niĪ np. udział aktywów trwałych (16%). Relacja zobowiązaĔ krótkoterminowych do ogólnej sumy pasywów wynosi 56%. Niepokojący jest wysoki
udział tych pozycji w majątku przedsiĊbiorstwa. Powinno siĊ takĪe zwróciü
uwagĊ na mierniki obrotowoĞci naleĪnoĞci i zobowiązaĔ. Nie moĪna interpretowaü poziomu pojedynczego wskaĨnika czy jednej grupy wskaĨników w oderwaniu od pozostałych danych finansowych. Nie moĪna teĪ lekcewaĪyü duĪej roli
analizy wstĊpnej, gdyĪ pozwala ona dostrzec wiele nieprawidłowoĞci w gospodarce majątkowo-finansowej przedsiĊbiorstwa. Firma Alfa finansuje swoje
aktywa w 56% za pomocą zobowiązaĔ bieĪących. Jest to ryzykowne, aczkolwiek typowe dla firm handlowych. W wielu przypadkach nie są to krótkoterminowe poĪyczki czy kredyty bankowe, ale zobowiązania wobec dostawców,
których siła przetargowa nie jest aĪ tak duĪa, zwłaszcza jeĞli są oni rozdrobnieni.
Aby nie straciü odbiorcy, czĊsto akceptują fakt, iĪ ich klienci nie płacą
w terminie. JeĞli jednak ich partner gospodarczy bĊdzie zwlekał zbyt długo
z dokonywaniem płatnoĞci, mogą złoĪyü wniosek o ogłoszenie upadłoĞci. Firmy
Alfa nie moĪna uznaü za podmiot niemający problemów z regulowaniem
zobowiązaĔ krótkoterminowych (potrzebuje na to przeciĊtnie oĞmiu miesiĊcy), pomimo Īe jej wskaĨniki płynnoĞci mają dobry poziom. Gdyby potrzebowała w danej chwili wiĊkszej iloĞci gotówki, mogłaby mieü spore problemy
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z upłynnieniem swoich aktywów obrotowych. Wielu dłuĪników nie chciałoby
lub nie byłoby w stanie spłaciü swoich zobowiązaĔ wobec niej w krótkim
okresie czasu. Majątek obrotowy nie zawsze moĪna łatwo zamieniü na Ğrodki
pieniĊĪne. Problem ten dotyczy wielu polskich przedsiĊbiorstw. Ich klienci nie
dokonują płatnoĞci w terminie, a wiĊc one same nie są w stanie spłacaü swoich
zobowiązaĔ, co z kolei ma wpływ na wypłacalnoĞü ich dostawców, którzy
takĪe nie mogą zaspokajaü swoich wierzycieli w terminie. Ma to wpływ
na sytuacjĊ całego sektora gospodarki2. Nawet jeĞli wskaĨniki płynnoĞci
mają prawidłowy poziom, czĊĞü naleĪnoĞci mogą stanowiü naleĪnoĞci
trudno Ğciągalne lub nieĞciągalne (przedsiĊbiorstwa nadal wykazują je
w bilansie, aby mieü lepsze mierniki płynnoĞci). W takim przypadku wartoĞü
informacyjna mierników płynnoĞci nie jest duĪa. Interpretacja ich poziomu
moĪe byü trudna. Istnieje wówczas ryzyko, Īe analityk wyciągnie nieprawidłowe wnioski. Wyniki oceny spółki bĊdą nieprawidłowe, co czĊsto prowadzi
do podejmowania niewłaĞciwych decyzji. PrzedsiĊbiorstwo mające dobre
wskaĨniki płynnoĞci moĪe okazaü siĊ niewypłacalne. ĩadnego przedsiĊbiorstwa nie powinno siĊ oceniaü na podstawie jednej grupy mierników finansowych. W przypadku wielu podmiotów naleĪałoby zwróciü wiĊkszą uwagĊ
na naleĪnoĞci i uwzglĊdniü ich podział na prawidłowe, przeterminowane,
trudno Ğciągalne i nieĞciągalne, oczywiĞcie jeĪeli dysponuje siĊ tak szczegółowymi danymi.

4. WskaĨniki efektywnoĞci wykorzystania majątku
Z analizą płynnoĞci (jak juĪ wynika z dotychczasowych rozwaĪaĔ) ĞciĞle
wiąĪe siĊ analiza efektywnoĞci wykorzystania majątku. Dokonując oceny
sprawnoĞci zarządzania majątkiem, naleĪy zwróciü uwagĊ na pojawiające siĊ
problemy.
WskaĨnik rotacji aktywów pozwala zmierzyü efektywnoĞü, z jaką przedsiĊbiorstwo wykorzystuje swoje aktywa w celu wygenerowania sprzedaĪy. Po2

Nie tylko polskie firmy mają problemy z egzekwowaniem swoich naleĪnoĞci. Zjawisko
zaprzestania obsługi wierzytelnoĞci w obrocie publicznym jest duĪym problemem w Stanach
Zjednoczonych. W 1990 r. zaległe wierzytelnoĞci ok. 150 przedsiĊbiorstw wynosiły 18 mld
dolarów. W 2002 r. zaległoĞci płatnicze osiągnĊły kwotĊ ok. 100 mld dolarów. W 2002 r. rynek
długów firm zagroĪonych i niewypłacalnych był wiĊkszy niĪ rynek papierów wysokooprocentowanych. Łączna ksiĊgowa wartoĞü zadłuĪenia podmiotów zagroĪonych (zarówno w obrocie
publicznym, jak i poza nim) wynosiła ok. 950 mld dolarów. Była to wiĊksza kwota niĪ ówczesny
PKB wszystkich krajów Ğwiata, z wyjątkiem siedmiu najwiĊkszych gospodarek (A l t m a n,
H o t c h k i s s, 2007, s. 9 i 21).
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wszechnie uwaĪa siĊ, iĪ wyĪszy poziom wskaĨnika oznacza wiĊkszą efektywnoĞü działania przedsiĊbiorstwa. Jednak nie oznacza to, Īe ciągły wzrost
miernika obrotowoĞci majątku jest zjawiskiem pozytywnym. Wysoki poziom
wskaĨnika moĪe wskazywaü, Īe firma generuje nadmierne przychody ze
sprzedaĪy w relacji do posiadanych zasobów. Jest to bardzo ryzykowne.
PrzedsiĊbiorstwo moĪe nie byü w stanie zrealizowaü wszystkich złoĪonych
zamówieĔ. JeĞli jego zdolnoĞci produkcyjne wykorzystywane są w stu procentach, podmiot zmuszony jest odrzucaü wiele propozycji dotyczących zakupu
oferowanych przez niego produktów, składanych przez potencjalnych klientów.
Przyczyni siĊ to do pogorszenia wizerunku firmy. MoĪe spowodowaü spadek
popytu w dłuĪszym okresie czasu. Jednostka bĊdzie postrzegana jako nieelastyczna, niereagująca na potrzeby klientów, nierzetelna i niekompetentna
(A t r i l l, M c L a n e y, 1995, s. 60–61).
Poziom tego wskaĨnika zaleĪy w znacznym stopniu od rodzaju prowadzonej działalnoĞci, poniewaĪ rodzaj prowadzonej działalnoĞci wpływa na strukturĊ
rzeczową majątku. Na poziom wskaĨnika wpływa równieĪ etap rozwoju
przedsiĊbiorstwa. W początkowych fazach rozwoju jego majątek nie zdąĪył
wypracowaü jeszcze odpowiedniego poziomu sprzedaĪy. Aby inwestycje
w majątek przyczyniły siĊ do wzrostu sprzedaĪy, wymaga to pewnego czasu.
Kolejny wskaĨnik obrotowoĞci aktywów trwałych informuje, jak efektywnie firma wykorzystuje posiadany potencjał produkcyjny (majątek trwały).
Poziom tego wskaĨnika jest uzaleĪniony od kapitałochłonnoĞci procesu wytwarzania. Wyliczając powyĪszy wskaĨnik, Ğrodki trwałe ujmuje siĊ według
wartoĞci netto. MoĪe stanowiü to przyczynĊ błĊdnych wniosków, poniewaĪ wraz
ze wzrostem umorzenia roĞnie poziom wskaĨnika, nawet jeĞli jego licznik
(przychody ze sprzedaĪy) pozostaje na tym samym poziomie. MoĪe to wprowadziü analityka w błąd. Stare maszyny i urządzenia nie pozwalają przedsiĊbiorstwu na skuteczne konkurowanie na rynku. Charakteryzują siĊ one niĪszą
wydajnoĞcią, wiĊkszą awaryjnoĞcią i wyĪszymi kosztami eksploatacyjnymi.
WartoĞü majątku zaleĪy m. in. od przyjĊtych metod wyceny aktywów i sposobu
ich amortyzacji. Wydaje siĊ, Īe rozwiązaniem tego problemu jest uwzglĊdnianie
w mianowniku wskaĨnika wartoĞci odtworzeniowej aktywów trwałych, zamiast
ich wartoĞci ksiĊgowej. Jest to szczególnie wskazane, gdy podmiot stosuje
metodĊ przyspieszonej amortyzacji majątku. JeĞli aktywa firmy wyceniane są
według kosztów historycznych, a inflacja utrzymuje siĊ na wysokim poziomie,
bĊdzie to przyczyniało siĊ do wzrostu tego wskaĨnika. Jego poziom jest sztucznie zawyĪony. Utrudnia to ocenĊ efektywnoĞci gospodarowania. Dlatego teĪ,
takĪe i w takim przypadku, wskazane jest uwzglĊdnianie wartoĞci odtworzeniowej aktywów (S h a p i r o, 1990, s. 742–743).
JeĪeli majątek wyceniany jest według kosztów historycznych, ksiĊgowa
wartoĞü niektórych aktywów moĪe znacząco róĪniü siĊ od ich wartoĞci rynko-
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wej. Dotyczy to zwłaszcza nieruchomoĞci (por. S i e g e l, S h i m, 2006,
s. 261). Ceny ziemi i budynków wzrosły znacząco w ciągu ostatnich lat. NaleĪy
wziąü to pod uwagĊ, analizując sytuacjĊ majątkowo-finansową polskich firm.
Powinno siĊ pamiĊtaü, iĪ wartoĞü rynkowa nieruchomoĞci zaleĪy od wielu
czynników. JeĪeli w okolicy działek naleĪących do firmy powstanie nowe
osiedle mieszkaniowe oraz wybudowane zostaną drogi dojazdowe, ich cena
wzroĞnie. MoĪliwa jest równieĪ odwrotna sytuacja. Powstanie wysypiska Ğmieci
przyczyni siĊ do spadku ich wartoĞci rynkowej. KsiĊgowa wartoĞü aktywów
wielu przedsiĊbiorstw róĪni siĊ znacząco od ich cen rynkowych.
JeĞli firma dzierĪawi maszyny, urządzenia, samochody, budynki, wówczas
wartoĞü wskaĨnika obrotowoĞci aktywów bĊdzie wyĪsza. Posiadany przez nią
majątek jest wówczas mniejszy. PrzedsiĊbiorstwo musi jednak ponosiü koszty
związane z wykorzystaniem aktywów naleĪących do innych podmiotów. Płaci
za ich dzierĪawĊ, a – w wielu przypadkach – takĪe za ich konserwacjĊ i ubezpieczenie. MoĪe to mieü negatywny wpływ na rentownoĞü (A t r i l l, M c L a n e y,
1995, s. 60–61).
WskaĨnik rotacji zapasów w literaturze wyliczany jest w dwojaki sposób.
Jedni autorzy ustalają go jako relacjĊ kosztów wytworzenia sprzedanych
produktów do przeciĊtnego stanu zapasów, inni zaĞ jako stosunek przychodów
ze sprzedaĪy do przeciĊtnego stanu zapasów. Identycznie jest ze wskaĨnikiem
rotacji zapasów w dniach – raz wystĊpują koszty wytworzenia sprzedanych
produktów, innym razem przychody ze sprzedaĪy. Zastosowanie w obliczeniach
kosztów wytworzenia uzasadnione jest tym, Īe tak są wyceniane zapasy. KaĪda
zmiana kosztów znajdzie odbicie w poziomie wskaĨnika. PamiĊtaü wiĊc naleĪy
o doprowadzeniu kosztów do porównywalnoĞci, co przy szerokiej gamie
asortymentowej nie jest takie proste. Stąd teĪ uwzglĊdniane są czĊsto przychody
ze sprzedaĪy. Wskazane jest wiĊc, aby analityk ustalił sposób obliczania tego
wskaĨnika. Jedynie wtedy jest w stanie poprawnie zinterpretowaü zmiany jego
poziomu.
Firmy, sprzedając produkty, mogą Īądaü zapłaty z góry lub w dniu sprzedaĪy. Taka polityka nie zawsze sprzyja pozyskiwaniu klientów. Dlatego teĪ czĊĞü
przedsiĊbiorstw udziela odbiorcom kredytu kupieckiego na zakup oferowanych
przez nie dóbr. Kredyt kupiecki jest to po prostu odroczenie terminu płatnoĞci na
okreĞlony czas. Ma to duĪe znaczenie w stymulowaniu popytu. Przyznanie
takiego kredytu jest inwestycją w budowanie silnych relacji z klientami.
Oferowany przez podmiot kredyt kupiecki sprzyja nawiązywaniu długotrwałych
kontraktów handlowych, zachĊca do składania zamówieĔ. Taka polityka ma
takĪe złe strony, bowiem wiąĪe siĊ z ryzykiem. NaleĪy liczyü siĊ z tym, Īe
kredytowana przez nas jednostka nie ureguluje płatnoĞci w terminie, a moĪe
takĪe w ogóle nie zapłaciü. Ponadto przedsiĊbiorstwo zmuszone jest ponosiü
koszty związane z utrzymywaniem naleĪnoĞci. Polityka kredytowa musi byü
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prowadzona w sposób bardzo ostroĪny i rozsądny. Stąd teĪ istotne znaczenie ma
rotacja naleĪnoĞci, obliczana jako stosunek przychodów ze sprzedaĪy do
przeciĊtnego stanu naleĪnoĞci z tytułu dostaw i usług, a w przypadku rotacji
naleĪnoĞci w dniach – jako odwrotnoĞü przemnoĪona przez liczbĊ dni w badanym okresie. PodkreĞliü naleĪy, Īe przychody ze sprzedaĪy w wariancie
kalkulacyjnym rachunku zysków i strat to przychody netto ze sprzedaĪy produktów, towarów i materiałów, zaĞ w wariancie porównawczym to przychody netto
ze sprzedaĪy produktów, towarów i materiałów, skorygowane o zmianĊ stanu
produktów oraz koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.
Gdy omawiamy sposób obliczenia tego wskaĨnika, pojawiają siĊ wątpliwoĞci.
NaleĪnoĞci z tytułu dostaw i usług mogą byü płatne w ciągu i powyĪej 12 miesiĊcy. Powstaje wiĊc pytanie, które naleĪnoĞci uwzglĊdniü w obliczeniach: czy
ogółem, czy tylko płatne w ciągu 12 miesiĊcy. Poza tym miĊdzy przychodami ze
sprzedaĪy a naleĪnoĞciami istnieje niezgodnoĞü merytoryczna wynikająca
z podatku VAT. Przychody ze sprzedaĪy wyraĪone są według wartoĞci netto, zaĞ
naleĪnoĞci wykazywane w bilansie zawierają podatek VAT, co zniekształca
poziom wskaĨnika. Ponadto naleĪnoĞci dotyczą tylko sprzedaĪy kredytowej, zaĞ
przychody ze sprzedaĪy zawierają nie tylko wartoĞü sprzedaĪy z odroczonym
terminem płatnoĞci, ale równieĪ wartoĞü sprzedaĪy gotówkowej. Prowadzi to do
zwiĊkszenia poziomu wskaĨnika zwłaszcza w firmach handlowych, w których
duĪy udział stanowi sprzedaĪ gotówkowa. JeĞli analityk dysponuje odpowiednimi danymi, powinien to uwzglĊdniü w obliczeniach. Polityka handlowa firmy
powinna byü odpowiednio wywaĪona. Okres Ğciągania naleĪnoĞci powinien byü
dłuĪszy, gdy na rynek zostanie wypuszczony nowy produkt. Nigdy nie wiadomo, czy nowy produkt zyska uznanie klientów. Wiele produktów uznawanych
za potencjalne hity rynkowe okazuje siĊ, Īe mogą byü mało popularne wĞród
konsumentów po wprowadzeniu na rynek. Stąd teĪ celowe wydaje siĊ wydłuĪenie okresu kredytowania.
Dokonując interpretacji wskaĨnika, równieĪ trzeba byü bardzo ostroĪnym.
WskaĨnik rotacji naleĪnoĞci moĪe mieü bardzo dobry poziom, ale w ramach
naleĪnoĞci znaczny udział mogą mieü naleĪnoĞci o duĪym ryzyku kredytowym.
Nie zawsze poziom wskaĨnika jest podstawą pozytywnej oceny.
WskaĨniki rotacji zapasów i naleĪnoĞci w dniach uwzglĊdniają liczbĊ dni
w badanym okresie. Zarówno w praktyce gospodarczej, jak i w literaturze
przedmiotu moĪna spotkaü siĊ z dwoma podejĞciami. Jedni przyjmują dla
okresów rocznych 365 dni, inni zaĞ 360 dni. Ta róĪnica konstrukcyjna wskaĨników dotyczy głównie okresów rocznych. W przypadku okresów krótszych
wystĊpuje jednomyĞlnoĞü, a mianowicie dla półrocza 180 dni, dla kwartału
90 dni i poszczególnych miesiĊcy po 30 dni.
Kolejny problem, który siĊ pojawia, to sposób wyliczenia stanu przeciĊtnego majątku, zarówno ogółem, jak i poszczególnych jego czĊĞci. Stan ten moĪe
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byü wyliczany na podstawie stanów miesiĊcznych, kwartalnych lub na podstawie stanów rocznych. Sposób wyliczenia stanu przeciĊtnego zakłóca porównywalnoĞü wskaĨników, szczególnie w przypadku firm charakteryzujących siĊ
sezonowym charakterem produkcji, np. firm branĪy przetwórstwa spoĪywczego
(m. in. cukrowni), produkujących ozdoby Ğwiąteczne, sprzĊt sportowy i odzieĪ.
W takich przypadkach wskazane jest uwzglĊdnianie w obliczeniach wielkoĞci
miesiĊcznych lub kwartalnych. Dokonując porównaĔ z innymi podmiotami
działającymi w branĪach cechujących siĊ sezonowym charakterem produkcji
i sprzedaĪy, wskazane jest zastosowanie tej samej metody.
Omawiając konstrukcje wskaĨników, nie sposób pominąü wskaĨnika okresu
spłaty zobowiązaĔ, który jest obliczany jako przeciĊtny stan zobowiązaĔ z tytułu
dostaw i usług, przemnoĪony przez liczbĊ dni w badanym okresie do przychodów ze sprzedaĪy. Powstaje pytanie, czy ten sposób wyliczenia moĪna uznaü za
poprawny, z tego wzglĊdu, Īe zobowiązania powstają w przypadku zakupu,
a nie sprzedaĪy. JeĪeli sprzedajemy, wówczas powstają naleĪnoĞci. Wydaje siĊ,
Īe słuszne byłoby porównanie przeciĊtnego stanu zobowiązaĔ z tytułu dostaw
i usług z wartoĞcią zakupionych produktów.

5. Znaczenie informacyjne wskaĨników
wspomagania finansowego
Kolejna grupa wskaĨników – wskaĨniki wspomagania finansowego – obejmuje wskaĨniki obrazujące poziom zadłuĪenia oraz wskaĨniki informujące
o zdolnoĞci przedsiĊbiorstwa do obsługi zadłuĪenia. Tu równieĪ pojawiają siĊ
problemy w zakresie doboru danych do wyliczenia wskaĨników. Oczywiste jest,
Īe wskaĨnik udziału kapitału własnego stanowi iloraz kapitału własnego do
wartoĞci majątku ogółem, zaĞ wskaĨnik ogólnego zadłuĪenia jest relacją
zobowiązaĔ ogółem do wartoĞci majątku ogółem. Pojawia siĊ natomiast pytanie,
jak traktowaü rezerwy: czy jest to kapitał własny, czy obcy. JeĪeli spojrzymy na
rezerwy z punktu widzenia tworzenia, to jest to nasz kapitał zarezerwowany na
pokrycie zobowiązaĔ, których termin wymagalnoĞci lub kwota nie są pewne.
JeĞli zaĞ spojrzymy na rezerwy z punktu widzenia ostroĪnej wyceny, jest to
kapitał obcy. Nie ma wiĊc jednoznacznoĞci w zakresie ujmowania rezerw.
Analityk, dokonując oceny poziomu powyĪszych wskaĨników i ich porównania,
musi zwróciü uwagĊ na treĞü danych ujĊtych w obliczeniach. Wnikając głĊbiej,
naleĪałoby z zysku netto, który jest elementem kapitałów własnych, wyłączyü tĊ
czĊĞü zysku, która przeznaczona zostanie na dywidendy w momencie zatwierdzania sprawozdania finansowego. W praktyce przyjmuje siĊ jednak uproszczenie: do obliczeĔ przyjmuje siĊ cały zysk netto, a nie tylko tĊ czĊĞü, która zasili
kapitał własny.
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WskaĨniki zadłuĪenia informują o ryzyku związanym z udostĊpnieniem
przedsiĊbiorstwu Ğrodków finansowych. Im wyĪszy poziom zadłuĪenia, tym
wiĊksze ryzyko. NaleĪy pamiĊtaü, Īe zobowiązania wykazywane w bilansie
obejmują długi, które powinny byü spłacone wierzycielom. WysokoĞü płaconych odsetek zmienia siĊ jednak w czasie. BieĪące oprocentowanie moĪe byü
znacznie niĪsze lub znacząco wyĪsze niĪ w momencie zaciągania kredytu.
Informacje o zmianach kosztów obsługi zadłuĪenia nie są zawarte w bilansie.
WysokoĞü odsetek ma znaczący wpływ na sytuacjĊ majątkowo-finansową
podmiotu gospodarczego. Analityk powinien wiĊc pamiĊtaü o tym, Īe wartoĞü
rynkowa zadłuĪenia ocenianego przedsiĊbiorstwa czĊsto róĪni siĊ od sumy
wykazywanej w bilansie (por. R o s s i in., 2002, s. 35–36).
Interpretacja poziomu wskaĨnika ogólnego zadłuĪenia moĪe równieĪ byü
kłopotliwa. Wzrost zadłuĪenia powoduje wzrost ryzyka finansowego i uzaleĪnienie jednostki od kredytodawców i poĪyczkodawców. Według standardów
zachodnich, w firmie, w której nie została zachwiana równowaga finansowa,
wskaĨnik ten powinien oscylowaü w przedziale 0,57–0,67 (O s t a s z e w s k i,
1996, s. 53). Nie moĪe byü wiĊkszy od 1. Bardzo rzadko zdarza siĊ, iĪ suma
zobowiązaĔ jest wyĪsza niĪ wartoĞü aktywów. Taka firma nie jest w stanie
kontynuowaü działalnoĞci. Jest to zupełnie zrozumiałe. Gdy poziom wskaĨnika
jest wiĊkszy od 1, mamy wówczas do czynienia z ujemnym kapitałem własnym
(S t i c k n e y, 1996, s. 124). Istnieją jednak publikacje sugerujące akceptowalne
granice wartoĞci tego wskaĨnika, nieznacznie przekraczające 0,7. Inni naukowcy
uwaĪają, Īe nie powinien byü wiĊkszy niĪ 0,5. Powoduje to liczne problemy
związane z interpretacją. Pod koniec lat 70. wiele japoĔskich przedsiĊbiorstw
miało wskaĨnik ogólnego zadłuĪenia wiĊkszy od 0,8. Nie było to wówczas
niczym nadzwyczajnym. W tym samym czasie poziom miernika zadłuĪenia
w przypadku firm amerykaĔskich zazwyczaj nie przekraczał 0,5 (H o ł d a,
M i c h e r d a, 2007, s. 98). Polska gospodarka róĪni siĊ jednak od gospodarek
wysoko rozwiniĊtych. Wydaje siĊ, iĪ poziom zadłuĪenia polskich przedsiĊbiorstw nie powinien przekraczaü 0,45–0,55. Maksymalny dopuszczalny poziom
zadłuĪenia zaleĪy takĪe od branĪy, ogólnej sytuacji gospodarczej i poziomu stóp
procentowych.
Zobowiązania długoterminowe powinny mieü choü czĊĞciowe pokrycie
w majątku trwałym. MoĪna to sprawdziü, wyliczając wskaĨnik relacji aktywów
trwałych w stosunku do zobowiązaĔ długoterminowych. Jest on czĊsto obliczany przez banki, zanim udzielony zostanie kredyt o charakterze długoterminowym. WartoĞü ksiĊgowa majątku trwałego moĪe jednak znacząco róĪniü siĊ od
jego wartoĞci rynkowej, o czym juĪ wspomniano. Posiadane przez firmĊ
maszyny i urządzenia niekiedy bardzo trudno jest sprzedaü. MoĪliwa do
uzyskania cena jest czĊsto bardzo niska. Nawet wysoki wskaĨnik relacji aktywów trwałych do zobowiązaĔ długoterminowych nie musi wiĊc oznaczaü, Īe
majątek ten wystarczyłby na uregulowanie tych zobowiązaĔ.
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6. Pomiar i ocena rentownoĞci
PrzedsiĊbiorstwa działają obecnie w warunkach nasilającej siĊ konkurencji.
Jedynie firmy najbardziej efektywne i zarządzane w sposób racjonalny mają
szanse na utrzymanie siĊ na rynku. Prowadzenie działalnoĞci gospodarczej
w sposób racjonalny wymaga wypracowania korzystnej relacji miĊdzy osiąganymi przychodami a ponoszonymi kosztami. Efektywnie działająca jednostka
gospodarcza powinna wykazywaü zysk. Ten sam zysk osiągniĊty w róĪnych
okresach lub przez róĪne podmioty moĪe wykazywaü róĪny poziom rentownoĞci. Do porównaĔ zarówno w czasie, jak i w przestrzeni bardzo celowe wydaje
siĊ wykorzystanie wskaĨników rentownoĞci. WskaĨniki rentownoĞci ukazują
procentowo efekty finansowe osiągniĊte w stosunku do wartoĞci sprzedaĪy,
zaangaĪowanego majątku i kapitałów. RentownoĞü pozwala na ocenĊ efektywnoĞci angaĪowanych zasobów i ocenĊ efektywnoĞci zarządzania podmiotem
gospodarczym. WskaĨniki rentownoĞci dostarczają informacji, w jaki sposób
zarządzanie majątkiem, finansowanie działalnoĞci firmy, rozwiązywanie
problemów dotyczących płynnoĞci finansowej wpływa na rezultaty osiągane
przez jednostkĊ gospodarczą.
Konstrukcja wskaĨnika rentownoĞci sprzedaĪy (ROS) nie jest jednoznacznie sprecyzowana. NajczĊĞciej okreĞla siĊ, Īe jest to stosunek zysku netto do
przychodów ze sprzedaĪy bez dokładniejszego sprecyzowania, które przychody
naleĪy uwzglĊdniü. Skoro w liczniku znajduje siĊ zysk z całokształtu działalnoĞci, wobec tego w mianowniku powinny byü zawarte przychody z podstawowej
działalnoĞci, pozostałej działalnoĞci operacyjnej i działalnoĞci finansowej.
Zdarzają siĊ sytuacje, Īe przedsiĊbiorstwo osiąga dodatni wynik z całokształtu
działalnoĞci, a na działalnoĞci podstawowej ponosi stratĊ. Zysk netto moĪe
wynikaü np. z faktu, Īe firma pozbywa siĊ majątku, który zgromadziła wczeĞniej, osiąga nadwyĪkĊ dodatnich róĪnic kursowych nad ujemnymi. Stąd teĪ
celowe jest obliczanie rentownoĞci sprzedaĪy na róĪnych poziomach, uwzglĊdniając poszczególne wyniki cząstkowe i odnosząc je do odpowiednich przychodów ze sprzedaĪy. Pozwoli to na ustalenie, czy podstawowa działalnoĞü firmy
jest rentowna i jak oddziaływają pozostałe rodzaje działalnoĞci na jej rentownoĞü. Ustalając rentownoĞü działalnoĞci podstawowej, naleĪy odnieĞü wynik na
sprzedaĪy do przychodów ze sprzedaĪy produktów, towarów i materiałów
w wariancie kalkulacyjnym, a w wariancie porównawczym – do przychodów ze
sprzedaĪy i zrównanych z nimi skorygowanych o zmianĊ stanu produktów
oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.
Obliczając rentownoĞü działalnoĞci operacyjnej, odnosimy wynik z działalnoĞci operacyjnej do przychodów z podstawowej działalnoĞci powiĊkszonych
o pozostałe przychody operacyjne.
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RentownoĞü działalnoĞci gospodarczej stanowi relacjĊ wyniku na działalnoĞci gospodarczej do przychodów podstawowej działalnoĞci powiĊkszonych
o pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe.
Zysk brutto i zysk netto naleĪy równieĪ odnieĞü do przychodów podstawowej działalnoĞci, pozostałej działalnoĞci operacyjnej i działalnoĞci finansowej.
RozbieĪnoĞci pomiĊdzy rentownoĞcią działalnoĞci gospodarczej, rentownoĞcią
brutto i netto bĊdą wskazywały na wpływ wyników nadzwyczajnych i podatku
dochodowego na jej poziom.
Im wyĪszy wskaĨnik rentownoĞci sprzedaĪy, tym lepiej. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe podmioty działające w róĪnych branĪach mogą charakteryzowaü siĊ
innym poziomem rentownoĞci. Niektóre sektory naraĪone są na silną konkurencjĊ
ze strony firm zarówno krajowych, jak i zagranicznych, zaĞ inne nie. Ma to wpływ
na ich rentownoĞü. Niektóre branĪe podatne są na wpływ cyklu koniunkturalnego.
W okresie szybkiego rozwoju ekonomicznego odnotowują wysokie zyski. Ich
wyniki są jednak słabe w czasie recesji. RóĪny jest poziom ryzyka działalnoĞci
poszczególnych przedsiĊbiorstw, presja ze strony konsumentów, nasycenie rynku
oraz ustawodawstwo prawne regulujące funkcjonowanie poszczególnych sektorów gospodarki. Czynniki te mają ogromny wpływ na rentownoĞü.
WskaĨnik rentownoĞci aktywów (ROA) oblicza siĊ jako stosunek wyniku
netto do przeciĊtnego stanu aktywów. Charakteryzuje on efektywnoĞü przedsiĊbiorstwa z punktu widzenia stopnia wykorzystania posiadanego majątku.
W branĪach kapitałochłonnych wskaĨnik ten bĊdzie niski, zaĞ w branĪach
niewymagających wysokiego poziomu majątku – znacznie wyĪszy. Poziomem
rentownoĞci majątku zainteresowani są m. in. kredytodawcy firmy, gdyĪ stanowi
on cenne Ĩródło informacji o zdolnoĞci majątku do przynoszenia dochodów,
bĊdących Ĩródłem rat i odsetek od zaciągniĊtych kredytów. RentownoĞü majątku
zaleĪy od rentownoĞci sprzedaĪy i efektywnoĞci wykorzystania majątku. Licząc
wskaĨnik rentownoĞci, moĪna róĪnicowaü nie tylko licznik wskaĨnika, ale
równieĪ mianownik. Gdy róĪnicujemy mianownik wskaĨnika, rozwiniĊciem
wskaĨnika rentownoĞci majątku bĊdą dwa wskaĨniki cząstkowe, które obrazują
rentownoĞü majątku trwałego i obrotowego. Prezentują one rentownoĞü wykorzystania poszczególnych grup majątku. PopularnoĞü wskaĨnika ROA stymuluje
do poprawy efektywnoĞci wykorzystania majątku i podejmowania działaĔ
mających na celu zwiĊkszenie rentownoĞci przedsiĊbiorstwa.
WskaĨnik rentownoĞci kapitału własnego (ROE), zwany teĪ stopą zwrotu
kapitału własnego, obliczany jest jako relacja zysku netto do przeciĊtnego stanu
kapitału własnego. Jest wiĊc wskaĨnikiem informującym o dokonaniach
przedsiĊbiorstwa. Pozwala oceniü, jak efektywnie menedĪerowie wykorzystują
fundusze zainwestowane przez udziałowców i jak duĪy uzyskują z nich zwrot.
Niski poziom wskaĨnika nie zachĊca właĞcicieli do inwestowania w przedsiĊbiorstwo. Opłaca siĊ inwestowaü kapitał w działalnoĞü gospodarczą wówczas,
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jeĞli przyniesie on korzyĞci finansowe wyĪsze aniĪeli z lokat kapitałowych
w bankach na długi termin. Tak jak w poprzednich wskaĨnikach, moĪna
róĪnicowaü licznik i mianownik omawianego wskaĨnika. Kapitał własny składa
siĊ z kapitału zakładowego (wniesionego przez właĞcicieli w momencie zakładania przedsiĊbiorstwa) oraz z innych pozycji, m. in. kapitału zapasowego.
NaleĪałoby wiĊc obliczyü zyskownoĞü Ğrodków zainwestowanych przez
udziałowców. JeĞli w poprzednich latach firma osiągnĊła wynik finansowy na
wysokim poziomie, mogła go przeznaczyü na zasilenie kapitału zapasowego.
Spowoduje to wzrost mianownika, a tym samym obniĪenie wskaĨnika ROE,
chociaĪ zysk bĊdzie na tym samym poziomie albo wyĪszy. Stąd teĪ wskaĨnik
zwrotu kapitału podstawowego wydaje siĊ bardziej miarodajnym wskaĨnikiem
zyskownoĞci kapitałów zainwestowanych przez udziałowców.
Jednym z czynników oddziałujących na rentownoĞü jest obniĪka kosztów.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe redukcja kosztów nie moĪe prowadziü do obniĪenia jakoĞci
produkcji, pogorszenia warunków pracy, zaniedbywania remontów. ObniĪka
kosztów w krótkim okresie, wynikająca z powyĪszych przyczyn, moĪe doprowadziü do wzrostu kosztów w długim okresie.
Z kolei podniesienie cen jest czynnikiem wpływającym na poprawĊ rentownoĞci, jednak znaczna podwyĪka cen, nieuzasadniona wzrostem kosztów ani
poprawą jakoĞci oferowanych produktów, moĪe spowodowaü zmniejszenie
sprzedaĪy (K o p c z y Ĕ s k a, K o p c z y Ĕ s k i, 2006, s. 83).

7. Pozostałe problemy z porównywalnoĞcią
wskaĨników ekonomicznych
Dokonując porównania wskaĨników ze wskaĨnikami firm o podobnym profilu działania, najczĊĞciej odnosi siĊ wskaĨniki do Ğrednich w sektorze. RozpiĊtoĞü miĊdzy wskaĨnikami maksymalnymi a minimalnymi jest niekiedy tak duĪa,
Īe bardziej celowe jest porównanie ze wskaĨnikami najlepszych firm w sektorze.
Pojawia siĊ pytanie, co uczyniü w przypadku, jeĞli cały sektor znajduje siĊ w złej
kondycji finansowej.
Porównania z innymi przedsiĊbiorstwami są bardzo uĪyteczne. PrzeciĊtne
wartoĞci najwaĪniejszych wskaĨników finansowych publikowane są w Polsce
w miesiĊczniku „RachunkowoĞü”. W wielu przypadkach ułatwia to dokonywanie oceny kondycji przedsiĊbiorstw. WskaĨniki, które nie mają ustalonego
wzorcowego poziomu (np. obrotowoĞci), moĪna po prostu porównaü z analogicznymi w innych przedsiĊbiorstwach działających w tej samej branĪy. W ten
sposób łatwo jest zinterpretowaü ich poziom. Porównania w przestrzeni nie
zawsze da siĊ jednak łatwo przeprowadziü. Czasami trudno jest okreĞliü

262

Paweł KopczyĔski, Lucyna KopczyĔska

w sposób jednoznaczny, w jakiej branĪy działa dane przedsiĊbiorstwo. JeĞli
nawet zostało ono sklasyfikowane do konkretnego rodzaju działalnoĞci według
Polskiej Klasyfikacji DziałalnoĞci (PKD), nie zawsze oznacza to, Īe podmiot
rzeczywiĞcie prowadzi tego typu działalnoĞü. Nie zawsze moĪna zaliczyü
przedsiĊbiorstwo do konkretnej branĪy w sposób jednoznaczny i niebudzący
Īadnych wątpliwoĞci (por. S i e g e l, S h i m, 2006, s. 261). Utrudnia to interpretacjĊ wyliczonych dla firmy wskaĨników. Problemy z przeprowadzaniem
porównaĔ w przestrzeni dotyczą takĪe podmiotów gospodarczych, które
prowadzą róĪnego typu działalnoĞü (handlowa, usługowa, produkcyjna). Wiele
duĪych firm działa w kilku, a nawet kilkunastu branĪach. Wytwarzają one
róĪnego rodzaju wyroby, zajmują siĊ handlem detalicznym i jednoczeĞnie są
aktywne np. w sektorze usług finansowych. Trudno jest wiĊc porównywaü ich
wskaĨniki finansowe z miernikami charakteryzującymi podmioty gospodarcze
działające w konkretnej branĪy. MoĪna zasugerowaü jednak pewne rozwiązania tego problemu. JeĪeli przedsiĊbiorstwo zaangaĪowane jest w róĪnego typu
działalnoĞü, a analiza finansowa przeprowadzana jest dla potrzeb wewnĊtrznych, przydatne byłoby z pewnoĞcią analizowanie kaĪdego rodzaju działalnoĞci
osobno. W takim przypadku naleĪałoby jednak sporządzaü sprawozdania
finansowe dla działu zajmującego siĊ produkcją, sprzedaĪą czy usługami
finansowymi. Jest to rozwiązanie kosztowne i wymagające sporo pracy. WskaĨniki wyliczone na podstawie takich sprawozdaĔ pozwalałyby jednak przeprowadzaü szczegółową analizĊ sytuacji majątkowo-finansowej przedsiĊbiorstwa.
MoĪliwe byłoby porównywanie mierników finansowych charakteryzujących jego poszczególne działy (np. produkcja tekstyliów, handel detaliczny,
usługi finansowe) z przeciĊtnymi wartoĞciami wskaĨników finansowych
w kaĪdej odpowiadającej ich działalnoĞci branĪy. Ułatwiłoby to interpretacjĊ
wyników analiz. Pomogłoby dostrzec nieprawidłowoĞci w gospodarce jednostki i wprowadziü konieczne zmiany i usprawnienia. Jednak zewnĊtrzni
interesariusze podmiotu nie byliby w stanie przeprowadzaü tego typu analiz,
za wzglĊdu na brak danych. Znajdują siĊ wiĊc w trudniejszej sytuacji. Dysponują zazwyczaj jedynie sprawozdaniami finansowymi odzwierciedlającymi
działalnoĞü przedsiĊbiorstwa jako całoĞci, bez podziału na działalnoĞü wytwórczą, usługową i handlową. JeĞli jednak firma zajmuje siĊ przede wszystkim produkcją (np. tekstyliów), a działalnoĞü innego typu ma uboczny charakter, w takim przypadku moĪna zasugerowaü, aby dokonywaü porównaĔ
jej wskaĨników ekonomicznych z podmiotami działającymi w branĪy
tekstylnej.
Wiele firm stosuje róĪną politykĊ rachunkowoĞci (np. w zakresie wyceny
zapasów). Ma to wpływ na ich sytuacjĊ majątkowo-finansową oraz osiągane
przez nie w danym okresie wyniki. Dodatkowo utrudnia dokonywanie porównaĔ
ich wskaĨników ekonomicznych z innymi przedsiĊbiorstwami (C o r r e i a i in.,
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2008, s. 5–24). Zgodnie z przepisami art. 48, par. 1 Ustawy z dnia 29 wrzeĞnia
1994 r. o rachunkowoĞci (1994), informacja dodatkowa powinna zawieraü
istotne dane i objaĞnienia niezbĊdne do tego, aby sprawozdanie finansowe
odpowiadało warunkom okreĞlonym w art. 4, ust. 1 tejĪe ustawy, a w szczególnoĞci obejmowaü wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające
opis przyjĊtych zasad (polityki) rachunkowoĞci, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru, oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego (Ustawa..., 1994, art. 43,
par. 1). PrzedsiĊbiorcy mają wiĊc obowiązek ujawniü, jaką stosują politykĊ
rachunkowoĞci. Nie ułatwia to jednak w znacznym stopniu pracy analitykom
finansowym. Nie są oni przecieĪ w stanie skorygowaü dostĊpnych sprawozdaĔ
finansowych róĪnych podmiotów gospodarczych, aby wyeliminowaü róĪnice
w wartoĞci pozycji sprawozdaĔ finansowych spowodowane stosowaniem przez
nie róĪnej polityki rachunkowoĞci.
PrzedsiĊbiorstwa działające w tej samej branĪy mogą stosowaü róĪną politykĊ rachunkowoĞci, odmienne metody amortyzacji (liniową lub przyspieszoną
amortyzacjĊ niektórych składników majątku). Jak juĪ wspomniano, utrudnia to
przeprowadzanie porównaĔ. Dodatkowe problemy dla analityka powstają, gdy
ma miejsce fuzja lub przejĊcie. CiĊĪko jest wówczas przeprowadzaü porównania
w czasie. JeĞli połączyły siĊ dwie spółki działające w róĪnych branĪach, moĪe to
bardzo utrudniü dokonywanie porównaĔ w przestrzeni (por. G r o p p e l l i,
N i k b a k h t, 2000, s. 455).

8. Podsumowanie
Ocena kondycji majątkowo-finansowej przedsiĊbiorstw nie jest zadaniem
łatwym. System wskaĨników powinien byü dostosowany do potrzeb poszczególnych szczebli zarządzania i systemu ewidencji przedsiĊbiorstwa. Analiza
finansowa moĪe stanowiü uĪyteczne narzĊdzie oceny sytuacji finansowej tylko
wtedy, gdy bĊdzie przeprowadzana z rozwagą i duĪą ostroĪnoĞcią. Analityk
powinien rozumieü istotĊ analizy i problemy związane z jej stosowaniem.
Wykorzystywanie wskaĨników w sposób mechaniczny i przypadkowy moĪe byü
niebezpieczne i dawaü błĊdne informacje. Tylko umiejĊtne stosowanie mierników finansowych bĊdzie uĪyteczne w ocenie działalnoĞci przedsiĊbiorstwa i da
badaczowi właĞciwe wyobraĪenia o sytuacji gospodarczej danego podmiotu
(K o p c z y Ĕ s k a, K o p c z y Ĕ s k i, 2006, s. 80).
Wiele osób ma problemy z obliczeniem wartoĞci wskaĨników finansowych
w sposób poprawny. Interpretacja wartoĞci mierników finansowych wymaga
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odpowiedniej wiedzy na temat analizy finansowej oraz doĞwiadczenia praktycznego. W przeciwnym razie mogłoby to skutkowaü wyciąganiem błĊdnych
wniosków. Prowadziłoby do podejmowania niewłaĞciwych decyzji, mogłoby
staü siĊ przyczyną duĪych strat, a nawet zagroziü egzystencji przedsiĊbiorstwa.
Gdy poziom niektórych wskaĨników jest właĞciwy, a inne są zbyt wysokie lub
zbyt niskie, wiele osób nie potrafi prawidłowo oceniü kondycji podmiotu
gospodarczego. Wielu naukowców sugeruje, aby powszechniej wykorzystywaü
modele wielowymiarowe, np. do oceny stopnia zagroĪenia upadłoĞcią. Nie
oznacza to jednak, Īe powinno siĊ zaniechaü albo ograniczyü wykorzystywanie
wskaĨników finansowych. Zmiany wartoĞci podstawowych mierników ekonomicznych to przecieĪ najistotniejszy sygnał informujący o pogarszającej siĊ
kondycji podmiotu gospodarczego (por. Z u l k a r n a i n i in., 2001). Przeprowadzając ocenĊ kondycji przedsiĊbiorstwa, naleĪy pamiĊtaü o ograniczeniach
i wadach wskaĨników. Nie wolno teĪ lekcewaĪyü roli analizy wstĊpnej. RoĞnie
teĪ popularnoĞü modeli wielowymiarowych. Stanowią one doskonałe uzupełnienie dla tradycyjnych metod analizy finansowej. Na pewno jednak jej nie
zastąpią. WskaĨniki finansowe pozwalają nie tylko oceniü kondycjĊ podmiotu
gospodarczego w sposób całoĞciowy, ale pokazują teĪ, jakie problemy ma firma
i jakie obszary jej działalnoĞci wymagają wprowadzenia usprawnieĔ. Wydaje
siĊ, iĪ analiza finansowa wzbogacona o metody matematyczno-statystyczne
bĊdzie coraz powszechniej wykorzystywana. DuĪo wiĊcej osób (drobni przedsiĊbiorcy, inwestorzy giełdowi, studenci) interesuje siĊ problematyką oceny
kondycji przedsiĊbiorstw i potrafi prawidłowo przeprowadziü taką ocenĊ. Chcąc
funkcjonowaü w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej, trzeba orientowaü siĊ w jej realiach i podejmowaü decyzje, kierując siĊ wynikami obliczeĔ
i analiz, a nie tylko własną intuicją. Autorzy niniejszego artykułu starali siĊ
wskazaü pewne wady i ograniczenia związane z wykorzystywaniem wskaĨników finansowych do oceny kondycji majątkowo-finansowej przedsiĊbiorstw.
Jest to istotna kwestia, gdyĪ wskaĨniki te stają siĊ coraz bardziej popularne,
roĞnie ich znajomoĞü, są stosowane niemal powszechnie. Aby prawidłowo
interpretowaü ich poziom, trzeba jednak dobrze znaü ich wady i ograniczenia
oraz rozwiązywaü problemy wynikające z braku jednolitego sposobu ich
obliczania, odmiennego nazewnictwa oraz trudnoĞci związane z dokonywaniem
porównaĔ z innymi przedsiĊbiorstwami.
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PROBLEMS CONNECTED WITH THE APPLICATION
OF FINANCIAL RATIOS IN BUSINESS PRACTICE
Companies compete nowadays in a changeable and turbulent environment. Their financial
standing may change rapidly. Each enterprise may find itself on the verge of bankruptcy. Hence
it is very important to evaluate and constantly monitor the financial condition of companies.
It facilitates management and allows managers to make right decisions. If they do not know the
current situation of the business, they will not be able to manage it effectively. Financial ratios
supply information necessary to analyze financial condition and performance of companies.
In spite of all their merits, financial ratios have also many flaws, of which a managers should be
aware (e.g. they may be calculated in different ways, some of them are capable of manipulation
and their comparisons may be misleading). Therefore there is a need to make managers familiar
with all the problems connected with the application of financial ratios and offer possible solution
to some of these problems. Lack of information is sometimes better then having wrong information, which may lead to wrong decisions. The correct interpretation of financial ratios is not an
easy task. It requires the appropriate and all-embracing knowledge about them and their properties.
As managers and financial analysts should be aware of all the problems connected with application
of financial ratios, authors of this article want to present the shortcomings and limitations of using
financial ratios to assess the financial situation and performance of companies.

