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Wstęp
Rzeczywistość gospodarki rynkowej, w jakiej żyjemy, wymaga od nas 

znajomości podstawowych praw rządzących w ekonomii. Nie ma tak 
naprawdę znaczenia, czym się w życiu zajmujemy. Nie musimy prowadzić 
działalności gospodarczej, aby być zmuszonymi do podejmowania decyzji 
ekonomicznych.

Ekonomia dostarcza wielu narzędzi, które ułatwiają poruszanie się po 
tej dość zawiłej przestrzeni. Jednym z takich narzędzi jest analiza ekono-
miczna i finansowa. Jest to specyficzna gałąź ekonomii, która wykorzystuje 
szereg instrumentów o charakterze matematycznym, dla uporządkowania, 
zobrazowania i zdiagnozowania zjawisk ekonomicznych zachodzących 
w makro- i mikroskali. Analiza ekonomiczno-finansowa może być bar-
dzo przydatna podmiotom gospodarczym i powinna być maksymalnie 
wykorzystywana przez ich właścicieli zwłaszcza w sytuacji zmiennego, 
konkurencyjnego otoczenia. Może ona dostarczyć niezbędnych informacji, 
które pozwolą na uniknięcie zagrożenia dla kontynuacji działalności.

Niniejszy artykuł ma na celu wykazanie przydatności narzędzi dostar-
czonych przez analizę ekonomiczno-finansową dla oceny wyników finan-
sowych wybranej spółki usługowej, tj. Przedsiębiorstwa Oczyszczania 
w Morągu. Analiza ta ma wskazać osobom zarządzającym przedsiębior-
stwem na te aspekty działalności, na które powinni zwrócić szczególną 
uwagę w kontekście radzenia sobie z niekorzystnymi warunkami, w jakich 
przyszło im prowadzić swoją działalność. Wnioski płynące ze zrealizowa-
nych badań mogą umożliwić racjonalizację pewnych procesów i decyzji, 
być pomocne także dla innych osób zarządzających współczesnymi przed-
siębiorstwami w uzyskiwaniu jak najlepszych wyników finansowych.
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1. Analiza ekonomiczna i jej składniki
Przedsiębiorstwo to skomplikowany mechanizm, w którym zacho-

dzą złożone zjawiska i procesy w krótkim i długim okresie oraz w skali 
mikro i makro. Za zasadnicze i ostateczne cele każdej jednostki gospo-
darczej wskazuje się przetrwanie i rozwój [Lichtarski, 1999, s. 59]. Nie 
można zaprzeczyć także tezie, że współczesna teoria przedsiębiorstwa 
stoi na stanowisku, według którego celem wszystkich decyzji podejmo-
wanych w przedsiębiorstwie jest maksymalizacja jego wartości rynkowej. 
Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa prowadzi do zwiększenia 
stanu posiadania jego właścicieli [Czekaj, Dresler, 1995, s. 12]. Na drodze 
do realizacji głównej misji każdego przedsiębiorstwa stoją cele cząstkowe, 
wśród których wyróżnić można cele strategiczne, taktyczne i operacyjne.

Zarządzanie przedsiębiorstwem powinno mieć na celu stabilizację jego 
kondycji finansowej oraz utrzymanie racjonalnych kosztów. Główne deter-
minanty sukcesu firmy to rentowność jej kapitału, efektywność poten-
cjału ludzkiego zaangażowanego do produkcji, handlu i finansów oraz 
opłacalność prowadzonej sprzedaży. Kryteria te służą do oceny pozycji 
przedsiębiorstwa na rynku, jakości zarządzania nim oraz szans na gene-
rowanie przez nie zysku. Kompleksowej ocenie finansowej firmy służy 
analiza porównawcza z wynikami osiąganymi przez inne spółki na rynku, 
w danej branży lub w skali globalnej.

W warunkach globalnego kryzysu finansowego funkcjonowanie przed-
siębiorstw wymaga bardziej szczegółowej diagnozy, a analiza finansowa 
nabiera na znaczeniu. Decyduje o tym charakter gospodarki rynkowej, 
która jest z natury gospodarką pieniężną, opartą na kategoriach wartościo-
wych występujących w przedsiębiorstwie [Kaczmarek, 2010, s. 289–290].

Analiza to metoda badawcza polegająca na rozłożeniu danej całości 
na jej elementy składowe i badaniu każdego z nich z osobna [Sierpińska, 
Jachna, 1993, s. 153]. Analiza, której przedmiotem zainteresowania są zja-
wiska gospodarcze, nazywana jest analizą ekonomiczną. Od skali tych zja-
wisk zależy, czy mamy do czynienia z analizą makroekonomiczną czy też 
mikroekonomiczną [Gabrusewicz, 2002, s. 12–13]. Niezbędnych dla celów 
przedmiotu badań niniejszego artykułu narzędzi dostarcza analiza mikro-
ekonomiczna, więc to ona będzie głównym obiektem dalszych rozważań.

Według M. Sierpińskiej analiza ekonomiczna jest dyscypliną naukową, 
która interesuje się wyszukiwaniem i mierzeniem związków zachodzą-
cych między zjawiskami ekonomicznymi oraz wykrywaniem za pomocą 
odpowiednio dobranych metod badawczych prawidłowości dotyczących 
zachowania się podmiotów gospodarczych i ich reakcji na bodźce pły-
nące z otoczenia [Sierpińska, Jachna, 1993, s. 9]. W. Gabrusewicz zauważa 
różnicę między analizą stosowaną w innych dyscyplinach naukowych 
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a analizą ekonomiczną, która polega na tym, że „inne dyscypliny stawiają 
jedynie wstępne hipotezy badawcze, dotyczące związków i zależności 
pomiędzy zjawiskami, natomiast analiza ekonomiczna pozwala również 
na ich identyfikację, pomiar i pełne objaśnienie” [Gabrusewicz, 2002, s. 13].

Z praktycznego punktu widzenia analiza ekonomiczna jest podstawo-
wym narzędziem zarządzania. A. Ćwiąkała-Małys określa ją jako zespół 
działań analitycznych, polegających na gromadzeniu informacji ekono-
micznych, ich przetwarzaniu w informacje o charakterze analitycznym, 
a następnie systematycznym przekazywaniu ich odpowiednim komórkom 
decyzyjnym [Ćwiąkała-Małys, Nowak, 2005, s. 15]. Analiza ekonomiczna 
wykorzystuje więc metody wypracowane przez analizę jako naukę w bada-
niu i ocenie efektywności działalności konkretnego przedsiębiorstwa. Ana-
liza ekonomiczna w tym ujęciu według W. Gabrusewicza [2002, s. 13–15] 
polega głównie na:

– badaniu wielkości i zmian w czasie zjawisk procesów występujących 
w przedsiębiorstwie,

– ustalaniu odchyleń rozpatrywanych zjawisk i wyjaśnianiu ich 
przyczyn,

– analizowaniu struktury zjawisk występujących w przedsiębior-
stwie i ustalaniu związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy 
zjawiskami,

– wskazywaniu na niewykorzystane rezerwy środków, co prowadzi 
do pełniejszego ich wykorzystania,

– projektowaniu działań korekcyjnych zmierzających do ekonomicznie 
racjonalnego ukształtowania zjawisk i procesów w przyszłości.

Analizę ekonomiczną często utożsamia się z analizą działalności przed-
siębiorstwa, w literaturze jednak pojawiają się stanowiska, które wskazują 
na niejednoznaczność tych pojęć. Próbują one dowieść, że analiza ekono-
miczna jest pojęciem węższym od analizy działalności przedsiębiorstwa, 
gdyż jej podstawowym celem jest badanie zjawisk i procesów zachodzą-
cych w przedsiębiorstwie, natomiast analiza działalności przedsiębiorstwa, 
oprócz analizy wnętrza, obejmuje także analizę zewnętrznych warunków 
funkcjonowania przedsiębiorstwa, czyli analizę otoczenia [Gabrusewicz, 
2002, s. 13–15]. Zależności te przedstawiono graficznie na rysunku 1.
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Rysunek l. Systematyka analizy działalności przedsiębiorstwa 
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Źródło: [Gabrusewicz, 2002, s. 15].

2. Źródła analizy finansowej
O wynikach analizy finansowej i jej jakości decydują w głównej mierze 

materiały źródłowe, które stanowią podstawę badań zjawisk gospodar-
czych. Istotnymi czynnościami przed podjęciem samej analizy jest więc 
dokonanie wyboru materiałów, które mają dostarczyć informacji o sytu-
acji ekonomicznej przedsiębiorstwa, sprawdzenie ich kompletności oraz 
weryfikacja.

Materiały źródłowe dzieli się najczęściej na dwie grupy:
– materiały wewnętrzne, zawierające dane o przedsiębiorstwie,
– materiały zewnętrzne, informujące o otoczeniu przedsiębiorstwa.

Dane wewnętrzne rozgranicza się dalej na materiały o charakterze ewi-
dencyjnym i pozaewidencyjnym (rys. 2). Znaczenie podstawowe dla 
celów analizy mają materiały ewidencyjne, które wynikają z prowadzonej 
w przedsiębiorstwie statystyki ekonomicznej, rachunkowości, kalkulacji 
oraz sprawozdawczości rzeczowej i finansowej. Rzetelnie i systematycznie 
prowadzone ewidencje, oparte na ściśle ustalonych zasadach i właści-
wych urządzeniach, zapewnić mogą wysoką jakość dostarczonych infor-
macji, oraz pozwolą wszechstronnie zobrazować sytuację gospodarczą 
przedsiębiorstwa.
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Rysunek 2. Źródła analizy finansowej
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Źródło: [Sierpińska, Jachna, 1993, s. 39].

Informacjami pozaewidencyjnymi służącymi analizie są protokoły 
z różnych zebrań w przedsiębiorstwie, sprawozdania i protokoły z posie-
dzeń zarządu i rady nadzorczej, protokoły pokontrolne czy informacje 
uzyskane w trakcie prowadzenia rozmów i wywiadów z pracownikami 
lub właścicielami przedsiębiorstwa bądź banku finansującego. Nie można 
nie doceniać wagi informacji pozaewidencyjnych w analizie. Same dane 
liczbowe nie dają bowiem odpowiedzi na pytania o przyczyny i skutki 
niektórych zjawisk. Dopiero rozmowy z zainteresowanymi pracownikami 
pozwalają na właściwą interpretację odchyleń w kształtowaniu się tych 
zjawisk [Sierpińska, Jachna, 1993, s. 39].

Za podstawowy materiał źródłowy analizy finansowej uważa się 
sprawozdanie finansowe. Stąd też analizę finansową nazywa się analizą 
sprawozdawczości finansowej, która jest w gruncie rzeczy produktem 
rachunkowości finansowej [Micherda, 2004, s. 42–43].

Analiza finansowa może być klasyfikowana z zastosowaniem różnych 
kryteriów, jak np. [Bednarski, 2000, s. 34]:

– zakres przedmiotowy,
– charakter pozyskanej informacji;
– częstotliwość sporządzania,
– stopień uogólnienia danych,
– typ odbiorcy.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości w aktualnym brzmieniu na sprawo-

zdanie finansowe składają się:
– bilans,
– rachunek zysków i strat,



140 Stanisław Szmitka, Robert Dmuchowski

– informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ponadto sprawozdanie finansowe jednostek określonych ustawą podle-
gające corocznemu badaniu obejmuje zestawienie zmian w kapitale (fun-
duszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych – zestawienie 
zmian w aktywach netto oraz rachunek przepływów pieniężnych [ustawa, 
1994, art. 45 ust. 2 i 3].

Rachunek zysków i strat powinien zawierać informacje o przychodach, 
kosztach, zyskach i stratach oraz obowiązkowych obciążeniach wyniku 
finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Międzynarodowe 
Standardy Rachunkowości wskazują również na konieczność ujmowania 
w sprawozdaniu informacji m.in. o:

– udziałach w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspól-
nych przedsięwzięciach wycenianych zgodnie z metodą praw 
własności,

– obciążeniach z tytułu podatków,
– zysku lub stracie na działalności zaniechanej.
Informacja dodatkowa powinna obejmować inne istotne dane objaśnie-

nia, a w szczególności zawierać:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przy-

jętych zasad rachunkowości, metod wyceny i sporządzenia sprawo-
zdania finansowego oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich 
ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego,

– dodatkowe informacje i objaśnienia do pozycji bilansu, rachunku 
zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 
oraz rachunku przepływów pieniężnych,

– proponowany podział zysku lub pokrycia straty,
– podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki,
– inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.
Niektóre jednostki zobowiązane są do przedkładania sprawozdań finan-

sowych w celu ich weryfikacji do biegłego rewidenta. Badaniu temu pod-
legają m.in. sprawozdania sporządzane przez banki, zakłady ubezpieczeń, 
spółki akcyjne, jednostki zajmujące się obrotem papierów wartościowych, 
jak również jednostki, które spełniły w poprzednim roku obrotowym co 
najmniej dwa z następujących warunków:

– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 
co najmniej 50 osób,

– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła rów-
nowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
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– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji 
finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie 
polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Celem badania sprawozdania przez biegłego rewidenta jest wyrażenie 
przez niego pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy jest ono prawi-
dłowe i rzetelne [Gołębiowski, Tłaczała, 2005, s. 13–14].

3. Ocena sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania Spółka z o.o. w Morągu

Z rachunku zysków i strat ocenianej spółki wynika, że w 2016 r. przy-
chody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług, pozostałe przy-
chody operacyjne oraz przychody finansowe wyniosły 2 828 346 zł, co 
stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,1%. Natomiast koszty 
działalności operacyjnej, pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finan-
sowe wyniosły w 2016 r. 2 816 436 zł i wzrosły w stosunku do 2015 r. o 3,2%.

Ukształtowanie się ww. korzystnych relacji (przychody wyższe od 
poniesionych kosztów) spowodowało, że działalność spółki zamknęła się 
w 2016 r. zyskiem w wysokości 11 910 zł, co należy ocenić pozytywnie. 
Należy także dodać, że tzw. nadwyżka finansowa (zysk netto plus amor-
tyzacja) wyniosła w badanym okresie 243 105 zł.

Wnioskowanie o kondycji finansowej przedsiębiorstwa wymaga zasto-
sowania zestawu wskaźników finansowych wyrażających w formie liczbo-
wej poszczególne dziedziny działalności. Najczęściej są to zestawy wskaź-
ników mające zastosowanie w ocenie, analizie poddano tylko wybrane, 
dotyczące:

– płynności finansowej,
– produktywności majątku,
– rentowności,
– wypłacalności i zdolności do obsługi zadłużenia.
Pierwszą grupą wskaźników zastosowanych w ocenie kondycji 

finansowej spółki są wskaźniki płynności, ukazujące zdolność do termi-
nowego regulowania zobowiązań bieżących, tj. płatnych w okresie do 
1 roku. Zdolność ta warunkuje możliwość dalszej bezpiecznej egzystencji 
przedsiębiorstwa.
Wskaźnik bieżącej płynności (krotność)

Podstawowym wskaźnikiem oceniającym płynność finansową, dostar-
czającym informacji o możliwościach uregulowania zobowiązań bieżących 
w oparciu o stan środków obrotowych, jest wskaźnik bieżącej płynności. 
Wielkość optymalna dla wielu branż oscyluje w przedziale 1,2–2,0 (według 
niektórych autorów 1,5–2,0).
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Konstrukcja wskaźnika:
  aktywa bieżące  
zobowiązania bieżące

Rok 2015 2,28
Rok 2016 2,27

Wskaźnik bieżącej płynności na koniec 2015 r. wynosił 2,28, zaś 
na koniec 2016 r. 2,27, czyli ukształtował się powyżej przedziału opty-
malnego. Świadczy to o zdolności spółki do terminowego regulowania 
zobowiązań bieżących.
Wskaźnik szybkiej płynności (krotność)

Wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia zobowiązań bieżących akty-
wami o dużym stopniu płynności (należnościami i inwestycjami krótkoter-
minowymi). Wartość optymalna wskaźnika wynosi 1 (według niektórych 
autorów od 0,9 do 1,2).

Konstrukcja wskaźnika:
  aktywa płynne  
zobowiązania bieżące

Rok 2015 2,16
Rok 2016 2,15

Wskaźnik szybkiej płynności na koniec poprzedniego okresu wyno-
sił 2,16, zaś na koniec bieżącego okresu 2,15, czyli jest znacznie wyższy 
od wartości wzorcowej, wynoszącej 1,0. Oznacza to, że spółka z rezerwą 
pokrywa zobowiązania bieżące posiadanymi aktywami płynnymi.
Wskaźnik wypłacalności gotówkowej (płynności gotówkowej) 
(krotność)

Wskaźnik umożliwia ocenę wypłacalności firmy w danym momencie, 
przy wykorzystaniu do tego celu gotówki w kasie, pieniędzy na rachun-
kach bankowych oraz innych środków pieniężnych. Przyjmuje się, że 
wzorcowa wielkość wskaźnika wypłacalności gotówkowej wynosi 0,2–0,4, 
czyli 20–40% zobowiązań bieżących firma powinna być w stanie spłacić 
natychmiast.

Konstrukcja wskaźnika:
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
        zobowiązania bieżące

Rok 2015 1,12
Rok 2016 1,23

W latach 2015–2016 wskaźniki wypłacalności gotówkowej kształto-
wały się powyżej przedziału optymalnego, co potwierdza dobrą płynność 
finansową spółki.

Utrzymaniu właściwej płynności finansowej spółki sprzyja także 
dodatni i relatywnie wysoki poziom kapitału obrotowego netto (różnica 
pomiędzy kapitałem stałym a aktywami stałymi) w wysokości 470 310 zł. 
Badanie pozycji finansowe] w oparciu o wskaźniki płynności wymaga 
uzupełnienia analizy o ocenę gospodarki majątkiem firmy. Wskaźniki 
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z tej grupy określane są wskaźnikami produktywności lub wskaźnikami 
efektywności wykorzystania majątku.
Wskaźnik produktywności aktywów (krotność)

Konstrukcja wskaźnika:
   przychody ze sprzedaży 
(produktów, towarów, usług)
  przeciętny stan aktywów

Rok 2015 1,2
Rok 2016 1,3

Najbardziej syntetycznym wskaźnikiem oceny efektywności gospoda-
rowania majątkiem firmy jest wskaźnik produktywności aktywów ogó-
łem. W badanych okresach na każdą złotówkę zaangażowanego majątku 
przypadało od 1,2 do 1,3 zł przychodu ze sprzedaży. Należy zaznaczyć, 
że produktywność aktywów spółki kształtuje się na relatywnie niskim 
poziomie.
Wskaźnik produktywności aktywów obrotowych (krotność)

Konstrukcja wskaźnika:
      przychody ze sprzedaży 
    (produktów, towarów, usług)    
przeciętny stan aktywów obrotowych

Rok 2015 3,8
Rok 2016 3,4

W 2015 r. na każdą złotówkę przeciętnego stanu środków obrotowych 
przypadało 3,8 zł przychodu ze sprzedaży. W 2016 r. z każdej zaangażowa-
nej złotówki majątku obrotowego uzyskiwano 3,4 zł przychodu ze sprze-
daży. Oznacza to niewielkie zmniejszenie produktywności aktywów obro-
towych, a więc pogorszenie ich wykorzystania.
Wskaźnik produktywności aktywów trwałych (krotność)

Konstrukcja wskaźnika:
     przychody ze sprzedaży 
   (produktów, towarów, usług)   
 przeciętny stan aktywów trwałych

Rok 2015 1,8
Rok 2016 2,1

W latach 2015–2016 na każdą złotówkę zaangażowanych aktywów 
trwałych przypadało od 1,8 do 2,1 zł przychodu ze sprzedaży. Jest to pro-
duktywność na relatywnie niskim poziomie.
Wskaźnik cyklu należności z tytułu dostaw i usług (w dniach obrotu)

Konstrukcja wskaźnika:
        przeciętny stan należności 
   z tytułu dostaw i usług × 365   
przychody netto ze sprzedaży produktów

Rok 2015 34,7 dnia
Rok 2016 31,8 dnia
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W latach 2015–2016 średni okres inkasa należności z tytułu dostaw 
i usług kształtował się na poziomie tzw. wystarczającym. Uważa się, że 
poziom dobry wynosi do 15 dni, zadowalający 16–30 dni, wystarczający 
31–60 dni, niewłaściwy powyżej 60 dni. Na pozytywną ocenę zasługuje 
fakt, że w porównywanych okresach nastąpiło skrócenie cyklu o 2,9 dnia. 
Oznacza to zmniejszenie kredytowania odbiorców i może się przyczynić 
do polepszenia sytuacji płatniczej spółki.
Wskaźnik czasu trwania jednego obrotu zapasów (w dniach obrotu)

Konstrukcja wskaźnika:
      przeciętny stan zapasów × 365      
przychody netto ze sprzedaży produktów, 
           towarów i usług

Rok 2015 2,6 dnia
Rok 2016 3,8 dnia

W obydwu badanych okresach średni czas trwania jednego obrotu 
zapasów kształtował się na poziomie dobrym.
Wskaźnik cyklu zobowiązań wobec dostawców (w dniach obrotu)

Konstrukcja wskaźnika:
        przeciętny stan zobowiązań 
         wobec dostawców × 365        
przychody netto ze sprzedaży produktów, 
           towarów i usług

Rok 2015 2,6 dnia
Rok 2016 6,1 dnia

W porównywanym okresie wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań 
wobec dostawców uległ wydłużeniu o 3,5 dnia. Oznacza to mniejsze 
potrzeby spółki w zakresie kapitału obrotowego. Warto również zwrócić 
uwagę na fakt, że w badanym okresie nastąpiło skrócenie cyklu konwersji 
gotówki (cykl obrotu należnościami + cykl obrotu zapasami – cykl obrotu 
zobowiązaniami) z 34,7 dnia w 2015 r. do 29,5 dnia w 2016 r. W konsekwen-
cji gotówka zainwestowana w aktywa bieżące wraca do spółki w krótszym 
okresie i może być odpowiednio szybko wykorzystana.

Następną grupą wskaźników są wskaźniki rentowności, które są jed-
nymi z ważniejszych mierników oceny efektywności zarządzania przed-
siębiorstwem. Według Krajowej Rady Biegłych Rewidentów poziom bez-
pieczny tych wskaźników to: OS 3–8%, ROA 5–8%, ROE 15–25%.
Wskaźnik rentowności netto sprzedaży (ROS) (procent)

Konstrukcja wskaźnika:
       zysk netto × 100%       
przychody ze sprzedaży produkcji, towarów 
i usług + pozostałe przychody operacyjne 
+ przychody finansowe + zyski nadzwyczajne

Rok 2015 0,52%
Rok 2016 0,42%
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W 2015 r. na 1 zł sprzedaży uzyskiwano 0,52 gr zysku netto. W 2016 r. 
na 1 zł przychodów otrzymywano 0,42 gr zysku netto.
Wskaźnik rentowności netto aktywów (ROA) (procent)

Konstrukcja wskaźnika:
           zysk netto           × 100%
 przeciętny stan aktywów ogółem

Rok 2015 0,65%
Rok 2016 0,57%

W 2015 r. na 1 zł przeciętnego stanu aktywów uzyskiwano 0,65 gr zysku 
netto, natomiast w 2016 r. 0,57 gr zysku netto.
Wskaźnik rentowności netto kapitału własnego (ROE) (procent)

Konstrukcja wskaźnika:
            zysk netto            × 100%
przeciętny stan kapitału własnego

Rok 2015 0,87%
Rok 2016 0,71%

W 2015 r. na 1 zł przeciętnego stanu kapitału własnego uzyskiwano 
0,87 gr zysku netto. W 2016 r. na 1 zł kapitału własnego otrzymywano 
0,71 gr zysku netto.

Podsumowując ocenę rentowności, należy zauważyć, że w 2016 r. ana-
lizowane wskaźniki przyjęły wartości dodatnie. Oznacza to, że badana 
spółka była rentowna, czyli posiadała zdolność do generowania zysku. 
Każda jednostka (sprzedaży, majątku, kapitału własnego) wygenerowała 
niewielki zysk. Zjawisko to zasługuje na pozytywną ocenę.

Kolejną grupą wskaźników są wskaźniki oceniające zadłużenie i wiary-
godność kredytową przedsiębiorstwa. Analiza stopnia zadłużenia pozwala 
ocenić politykę finansową przedsiębiorstwa w kwestii struktury kapitału 
i zakresu korzystania z dźwigni finansowej. Zadłużanie przedsiębiorstwa 
ponad bezpieczne granice uniemożliwia jej rozwój i z reguły prowadzi do 
niewypłacalności a następnie do bankructwa.

Wskaźniki służące do oceny zadłużenia przedsiębiorstwa można ująć 
w dwie zasadnicze grupy:

– wskaźniki obrazujące poziom zadłużenia przedsiębiorstwa,
– wskaźniki informujące o zdolności przedsiębiorstwa do obsługi 

długu.
Wskaźniki obrazujące poziom zadłużenia przedsiębiorstwa

W ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w długim okresie istotne 
znaczenie ma struktura kapitału (struktura źródeł finansowania) określa-
jąca, w jakim stopniu aktywa firmy są finansowane z własnych źródeł, 
a w jakim są zasilane ze źródeł obcych.
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W literaturze ekonomicznej zaleca się dotrzymywanie tzw. złotej reguły 
finansowania, według której:
      kapitał własny       ≥ 1 (krotność).
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Oznacza to, że kapitał własny powinien finansować około 50% aktywów 
przedsiębiorstwa. Taka struktura źródeł finansowania pozwala utrzymać 
długoterminową płynność finansową (wypłacalność).

W przypadku analizowanej spółki wskaźnik ten wynosił:
Rok 2015 3,6
Rok 2016 4,2

Z badań wynika, że w latach 2015–2016 złota reguła finansowania była 
przestrzegana.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (procent), stanowiący stosunek 
kapitałów obcych do całości jego aktywów

Konstrukcja wskaźnika:
zobowiązania i rezerwy 
   na zobowiązania    × 100%
    aktywa ogółem

Rok 2015 21,8%
Rok 2016 19,4%

Na początku roku majątek spółki był finansowany kapitałami obcymi 
w 21,8%, na koniec roku udział ten się zmniejszył do 19,4%. Należy zauwa-
żyć, że stopień zadłużenia spółki jest relatywnie niski i nie stwarza ryzyka 
finansowego (według standardów zachodnich poziom optymalny, bez-
pieczny tego wskaźnika wynosi 57–67% i poniżej).

Zakończenie
Na podstawie przeprowadzonej oceny bilansu, rachunku wyników 

oraz kluczowych wskaźników finansowych można sformułować wniosek, 
że w 2016 r. sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki, tj. Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania Spółka z o. o. w Morągu, była zadowalająca. W następnych 
okresach rozliczeniowych konieczne jest kontynuowanie działań zarząd-
czych mających na celu utrzymanie rentowności spółki.

Z przeprowadzonej analizy teoretycznej wynika, że dzisiejszy przed-
siębiorca prowadzi działalność gospodarczą w niezwykle dynamicznym 
otoczeniu. Szybki rozwój nauki i techniki oraz narastająca konkurencja 
sprawiają, że niezwykle istotnym czynnikiem prowadzenia i zarządza-
nia przedsiębiorstwem jest znajomość i bieżące monitorowanie jego kon-
dycji majątkowo-finansowej. Kondycja majątkowo-finansowa dostarcza 
bowiem szeregu istotnych informacji o przeszłej i teraźniejszej sytuacji 
majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz efektywności działalności, 
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możliwościach rozwoju oraz potencjalnych zagrożeniach. Brak właści-
wego rozeznania bądź brak szybkich reakcji na zachodzące w otoczeniu 
mikro i makro przedsiębiorstwa zmiany może doprowadzić do podjęcia 
nietrafnych lub spóźnionych decyzji skutkujących pogorszeniem kondy-
cji finansów przedsiębiorstwa albo wręcz zagrożeniem kontynuacji jego 
działalności.

Nowe wyzwania związane z przeorientowaniem dotychczas obowią-
zujących celów współczesnego przedsiębiorstwa mają na celu szybką 
i wiarygodną informację zarządczą. Podstawowym źródłem tej informacji 
jest analiza finansowa. Jak udało się przedstawić w niniejszym artykule, 
zarówno w części teoretycznej, ale też i praktycznej, pozwala ona ocenić 
nie tylko efektywność podjętych i zrealizowanych wcześniej decyzji, ale 
stanowi podstawę do oceny opłacalności projektowanych przedsięwzięć: 
co prawda bazuje na danych historycznych, obrazujących funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa w okresach ubiegłych, jednakże wnioski wynikające z tej 
analizy wykorzystuje się w procesie planowania przyszłej działalności.
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Streszczenie
Rzeczywistość gospodarki rynkowej, w jakiej żyjemy, wymaga od nas znajo-

mości podstawowych praw rządzących w ekonomii. Ekonomia dostarcza wielu 
narzędzi, które ułatwiają poruszanie się po tej dość zawiłej przestrzeni. Jednym 
z takich narzędzi jest analiza ekonomiczna i finansowa.

Niniejszy artykuł ma na celu wykazanie przydatności narzędzi dostarczonych 
przez analizę ekonomiczno-finansową dla oceny wyników finansowych wybranej 
spółki usługowej, tj. Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Morągu. Analiza ta ma 
wskazać osobom zarządzającym przedsiębiorstwem te aspekty działalności, 
na które powinni zwrócić szczególną uwagę w kontekście radzenia sobie z nie-
korzystnymi warunkami, w jakich przyszło im prowadzić swoją działalność. 
Z tego powodu długookresowym celem przedsiębiorstwa nie jest zysk księgowy 
lecz wartość przedsiębiorstwa. Wbrew pozorom wzrost wartości jest korzystny 
dla wszystkich grup interesariuszy.

Słowa kluczowe
analiza finansowa, przedsiębiorstwo, bilans, rachunek zysków i strat, wskaźniki 
analizy finansowej

Financial analysis tools and their effect on the value-creation 
of modern service enterprises (Summary)

The realities of contemporary market economy require the knowledge of crucial 
principles ruling economic affairs. Economy itself, however, provides tools galore 
which facilitate our orientation within this complex field. One of them is economic 
financial analysis.

This paper is an attempt to demonstrate the efficiency of instruments provided 
by economic financial analysis in the assessment of the profitability of a select 
service enterprise, the Municipal Sewage Plant in Morąg. The analysis is supposed 
to be an indicator for the plant management and should draw their attention 
to these operational areas where service-related adverse conditions are most likely 
to affect performance efficiency. It is to emphasize, that the long-term objective 
of a business enterprise is not the accounting profit but the business value. Contrary 
to appearances added value is favourable for all stakeholders.

Keywords
financial analysis, business company, balance, profit and loss account, indicators 
of financial analysis


