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Wprowadzenie

W konkurencyjnej gospodarce rynkowej istotnie wzrasta ryzyko związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej. WstĊpna identyfikacja i pomiar tego ryzyka
przez zarządzających przedsiĊbiorstwem oraz podmioty z nim powiązane są moĪliwe dziĊki informacjom pochodzącym z rachunkowoĞci jednostek gospodarczych,
a w szczególnoĞci ze sprawozdaĔ finansowych. Dla podmiotów funkcjonujących
w otoczeniu przedsiĊbiorstwa obligatoryjna sprawozdawczoĞü stanowi podstawowe,
czĊsto jedyne Ĩródáo informacji o potencjalnych zagroĪeniach finansowych wpáywających na podejmowane decyzje ekonomiczne.
ZagroĪenie finansowe moĪna zdefiniowaü jako stan finansów firmy wskazujący
na wysokie prawdopodobieĔstwo pogorszenia, a nawet utraty rentownoĞci i/lub páynnoĞci finansowej, co w dalszej perspektywie moĪe prowadziü do niewypáacalnoĞci
i bankructwa.
Symptomy zagroĪenia mogą byü identyfikowane w róĪnych skáadnikach sprawozdania finansowego. Zgodnie z Ustawą o rachunkowoĞci typowe sprawozdanie
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finansowe skáada siĊ z piĊciu podstawowych elementów1: bilansu, rachunku zysków
i strat, informacji dodatkowej, rachunku przepáywów pieniĊĪnych i zestawienia zmian
w kapitale wáasnym. Dodatkowym elementem skáadowym sprawozdania finansowego
obowiązkowym dla niektórych podmiotów (np. spóáek kapitaáowych, spóádzielni) jest
sprawozdanie z dziaáalnoĞci jednostki, które powinno zarówno obejmowaü istotne
informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej przedsiĊbiorstwa, jak i wskazywaü gáówne czynniki ryzyka wraz z opisem zagroĪeĔ dla dalszego funkcjonowania
danego podmiotu2.
W poszczególnych czĊĞciach sprawozdania znajdują siĊ charakterystyczne dla
nich informacje, które mogą stanowiü podstawĊ identyfikacji ryzyka wynikającego
ze sposobu finansowania przedsiĊbiorstwa, osiąganych wyników finansowych (rentownoĞci) i zdolnoĞci do spáaty zobowiązaĔ (páynnoĞci finansowej i wypáacalnoĞci).

1. WstĊpna ocena ryzyka operacyjnego i finansowego przedsiĊbiorstwa
na podstawie bilansu

Bilans przedsiĊbiorstwa stanowi kluczowy element sprawozdania finansowego
przedsiĊbiorstwa. àączy on w sobie wszystkie pozostaáe czĊĞci sprawozdania, co
pozwala na stwierdzenie, Īe inne waĪne dokumenty sprawozdawcze (w tym rachunek zysków i strat oraz rachunek przepáywów pieniĊĪnych) stanowią rozszerzenie
czy teĪ uszczegóáowienie informacji prezentowanych w bilansie3. Zakres informacji
analitycznych jest szeroki i dotyczy wielu kryteriów oceny sytuacji finansowej przedsiĊbiorstwa, w tym páynnoĞci finansowej, rentownoĞci, sprawnoĞci gospodarowania,
zadáuĪenia. W procesie analizy bilansu wyodrĊbnia siĊ najczĊĞciej trzy podstawowe
etapy (obszary), obejmujące ocenĊ dynamiki i struktury aktywów, struktury pasywów
oraz powiązaĔ kapitaáowo-majątkowych.
W kaĪdym z tych etapów analizy istnieje moĪliwoĞü identyfikacji potencjalnych
zagroĪeĔ finansowych, które prezentuje tabela 1.

1
Pierwsze trzy skáadniki sprawozdania są obligatoryjne dla wszystkich jednostek prowadzących ksiĊgi
rachunkowe, ostatnie dwa sporządzają jedynie podmioty o duĪym znaczeniu w Ğrodowisku gospodarczym. Od
2009 r. niektóre podmioty, w tym banki oraz spóáki gieádowe sporządzające sprawozdania skonsolidowane,
są zobligowane do prezentacji sprawozdaĔ finansowych wedáug MSSF. WystĊpują inne nazwy skáadników
sprawozdania (sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z caákowitych dochodów, sprawozdanie
z przepáywów pieniĊĪnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale wáasnym), odmienne zasady wyceny majątku,
a ponadto duĪa dowolnoĞü, jeĪeli chodzi o ukáad i zawartoĞü poszczególnych pozycji. WiĊkszoĞü podmiotów
sporządzających tego rodzaju sprawozdania zachowuje w duĪym stopniu ukáad okreĞlony w Ustawie o rachunkowoĞci, co znacznie uáatwia i zwiĊksza porównywalnoĞü analiz finansowych.
2
Por. Ustawa z dnia 29 wrzeĞnia 1994 r. o rachunkowoĞci, Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z póĨn.
zm., art. 45.
3
Por. M. Ambroziak, Analiza sprawozdaĔ finansowych. Zrozumieü sprawozdanie polskie, MSSF, US
GAP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 43.
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Tabela 1. Identyfikacja zagroĪeĔ finansowych w bilansie przedsiĊbiorstwa
Zakres analizy
bilansu

Analiza
aktywów

Podstawowe zagadnienia analityczne

Informacja o zagroĪeniach finansowych

dynamika aktywów na tle zmian przycho- pogorszenie efektywnoĞci gospodarowania
dów ze sprzedaĪy, wyniku netto i gotówki aktywami – produktywnoĞci, rentownoĞci,
zdolnoĞci do generowania gotówki
operacyjnej
wysokie ryzyko operacyjne, maáa elastyczstruktura zewnĊtrzna i wewnĊtrzna aktywów noĞü przedsiĊbiorstwa, ograniczona páynnoĞü
majątku

Analiza
pasywów

wysokie ryzyko finansowe (niska wypáacalnoĞü i páynnoĞü finansowa), wysoki koszt
kapitaáu, ograniczający rentownoĞü przedstruktura zewnĊtrzna i wewnĊtrzna pasywów
siĊbiorstwa, brak wiarygodnoĞci handlowej
i kredytowej, ograniczenie samodzielnoĞci
decyzyjnej

Powiązania
kapitaáowo-majątkowe

podstawowe zasady bilansowe
brak równowagi dochodowej, wysokie ryzyko
Bilansowe wskaĨniki páynnoĞci finansowej
utraty páynnoĞci finansowej i rentownoĞci,
Kapitaá obrotowy netto
niewypáacalnoĞü przedsiĊbiorstwa
Strategia finansowania aktywów obrotowych

ħródáo: opracowanie wáasne.

Analizując zmiany w aktywach przedsiĊbiorstwa na tle innych kategorii ekonomicznych, w tym przychodów i wyniku finansowego, moĪna wnioskowaü o efektywnoĞci gospodarowania majątkiem. PoĪądany kierunek zaleĪnoĞci moĪna przedstawiü
w postaci:
¨A < ¨P < ¨Z,
gdzie:
¨A – dynamika aktywów,
¨P – dynamika przychodów,

¨Z – dynamika zysku.
Speánienie warunków z powyĪszego ukáadu wskazuje na wzrost produktywnoĞci
i rentownoĞci aktywów i wystĊpowanie intensywnych form gospodarowania. Odwrotne
kierunki zaleĪnoĞci Ğwiadczą o pogarszającej siĊ efektywnoĞci aktywów, co moĪe
skutkowaü spadkiem rentownoĞci i w dalszej perspektywie wzrostem ryzyka utraty
páynnoĞci finansowej przedsiĊbiorstwa. Dalsze kierunki analizy powinny uwzglĊdniaü podziaá aktywów na trwaáe (o wysokim stopniu unieruchomienia) i obrotowe
(spontaniczne, zaleĪne od zmian przychodów) oraz identyfikacjĊ czynników wpáywających na pogorszenie efektywnoĞci, przy wykorzystaniu szczegóáowych danych
zawartych w informacji dodatkowej.
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Struktura aktywów informuje o ryzyku operacyjnym oraz o zdolnoĞci páatniczej
przedsiĊbiorstwa. Relacje pomiĊdzy aktywami trwaáymi i obrotowymi wpáywają na
wraĪliwoĞü zmian zysku operacyjnego na zmiany przychodów. Jest ona duĪa w przypadku wysokiego poziomu aktywów trwaáych generujących koszty staáe (szczególnie
amortyzacji), przy czym bazĊ porównaĔ stanowią wielkoĞci Ğrednie w sektorze lub
relacje wystĊpujące w firmach konkurencyjnych. Nadmierne zaangaĪowanie kapitaáów
w aktywa trwaáe oraz niski udziaá páynnych skáadników majątku przedsiĊbiorstwa
wskazują takĪe na ryzyko utraty páynnoĞci finansowej, tj. zdolnoĞci do terminowej
spáaty zobowiązaĔ bieĪących. Dalsza analiza moĪe dotyczyü struktury wewnĊtrznej
aktywów trwaáych i obrotowych, przy czym za waĪne sygnaáy ryzyka naleĪy uznaü
np. duĪy udziaá w aktywach trwaáych aktywów finansowych o duĪej zmiennoĞci
cen rynkowych, wysoki poziom zapasów, dáugi cykl rozliczeniowy naleĪnoĞci,
szczególnie rozrachunków z kontrahentami zagranicznymi, naraĪonych na ryzyko
kursowe.
ZagroĪenia finansowe wynikające ze struktury kapitaáu moĪna zidentyfikowaü
na podstawie oceny poziomu zobowiązaĔ, z uwzglĊdnieniem terminów ich spáaty.
DuĪe ryzyko finansowe wystĊpuje w przedsiĊbiorstwach mających wysoki udziaá
kapitaáów obcych, szczególnie krótkoterminowych. W ocenie moĪna posáuĪyü siĊ
standardami okreĞlającymi maksymalny poziom zadáuĪenia4. Stanowią one waĪne
kryterium w analizie zdolnoĞci kredytowej przedsiĊbiorstwa przeprowadzanej przez
banki dla oceny ryzyka kredytowego, a takĪe są podstawą oceny wiarygodnoĞci
kontrahentów handlowych, istotnej przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu kredytu
kupieckiego. Warto jednak podkreĞliü, Īe w wielu przypadkach wysokie zadáuĪenie
wynika z wykorzystania efektu dĨwigni finansowej, co oznacza wzrost rentownoĞci
kapitaáu wáasnego na skutek zaangaĪowania obcych Ĩródeá finansowania5. Istotna jest
wiĊc analiza kosztów pozyskania róĪnych skáadników kapitaáu obcego i porównanie
ich z rentownoĞcią operacyjną kapitaáu caákowitego, co pozwala na ocenĊ ryzyka
finansowego, które jest szczególnie wysokie w przypadku duĪych wahaĔ koniunktury gospodarczej oraz w przedsiĊbiorstwach prowadzących dziaáalnoĞü w sektorach
o duĪym nasileniu konkurencji.
Dalsze symptomy ryzyka związanego ze strukturą kapitaáów mogą byü odczytane
w dodatkowych notach i objaĞnieniach do bilansu. O zagroĪeniu finansowym Ğwiadczą np. dáugie cykle rozliczeniowe z dostawcami oraz wysoki poziom zobowiązaĔ
finansowych z tytuáu zaciągniĊtych kredytów, szczególnie krótkoterminowych oraz
4
W Polsce przez dáuĪszy czas przyjmowano, Īe duĪe ryzyko finansowe ma miejsce wówczas, gdy kapitaá
wáasny finansuje powyĪej 50% majątku przedsiĊbiorstwa. Obecnie, po przejĞciu do gospodarki rynkowej, za
bezpieczny uwaĪa siĊ udziaá zadáuĪenia wynoszący od 57 do 67%, co odpowiada udziaáowi kapitaáu wáasnego w granicach 33–43%. Por. m.in. E. Nowak, Analiza sprawozdaĔ finansowych, PWE, Warszawa 2005,
s. 223; T. WaĞniewski, Analiza finansowa w przedsiĊbiorstwie, Fundacja Rozwoju RachunkowoĞci w Polsce,
Warszawa 1997, s. 291.
5
Dodatni efekt dĨwigni finansowej wystĊpuje, kiedy rentownoĞü operacyjna kapitaáu caákowitego jest
wyĪsza niĪ kraĔcowy koszt pozyskania kapitaáu obcego.
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udzielonych w walutach obcych, a wiĊc naraĪonych dodatkowo na wahania kursów
walutowych.
NajwiĊcej informacji o zagroĪeniach finansowych dostarcza analiza relacji
kapitaáowo-majątkowych. Punktem wyjĞcia jest ocena podstawowych zasad bilansowych, mówiących o koniecznoĞci pokrycia aktywów trwaáych kapitaáem wáasnym
(tzw. záota zasada bilansowa) i staáym (srebrna zasada bilansowa). Niespeánienie tych
reguá wskazuje na brak zgodnoĞci terminów zaangaĪowania aktywów i pasywów,
co wpáywa na duĪe ryzyko finansowe. W dalszej kolejnoĞci moĪna poddaü analizie
kapitaá pracujący, w tym jego relacjĊ w stosunku do zapotrzebowania6. Ujemna
wartoĞü tego kapitaáu oraz jego niedobór wskazują na ryzyko utraty páynnoĞci finansowej. Ryzyko to moĪna równieĪ oceniü, obliczając podstawowe relacje aktywów
obrotowych do zobowiązaĔ bieĪących i porównując je ze standardami7. Bilansowe
wskaĨniki páynnoĞci pozwalają zidentyfikowaü nie tylko potencjalne trudnoĞci páatnicze firmy, ale takĪe niekorzystne zjawisko „nadpáynnoĞci finansowej”, wynikające
z nadmiernego zaangaĪowania zapasów, wydáuĪonych cykli rozliczeĔ z odbiorcami
czy wysokich stanów zobowiązaĔ bieĪących, bĊdących efektem np. niedotrzymania
umownych terminów ich spáaty.
Podstawowe relacje i wskaĨniki finansowe obliczane w ramach pionowej i poziomej analizy bilansu okreĞlają strategiĊ finansowania aktywów obrotowych, przy
czym wystĊpują trzy klasyczne jej rodzaje:
• umiarkowana, o przeciĊtnym ryzyku, charakteryzująca siĊ zrównowaĪoną
strukturą aktywów i pasywów i speánieniem minimalnych standardów w zakresie relacji kapitaáowo-majątkowych,
• agresywna, oznaczająca duĪe ryzyko wynikające z wysokiego stopnia unieruchomienia aktywów, znacznego zadáuĪenia i odstĊpstwa od elementarnych
zasad finansowania,
• konserwatywna, charakteryzująca siĊ duĪą páynnoĞcią aktywów, wysokim
poziomem samofinansowania oraz przekroczeniem ze znaczną nadwyĪką
standardów kapitaáowo-majątkowych.
Rodzaj realizowanej strategii zaleĪy w duĪym stopniu od zewnĊtrznych uwarunkowaĔ dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa8. MoĪliwe relacje pomiĊdzy strategią fi6
Zapotrzebowanie na kapitaá pracujący moĪna oszacowaü m.in. metodą statystyczną, przyjmując normatywną relacjĊ zapotrzebowania do aktywów obrotowych o ograniczonej páynnoĞci (zapasów i naleĪnoĞci)
lub przychodów ze sprzedaĪy. Analiza kapitaáu pracującego i zapotrzebowania na tle zmian przychodów ze
sprzedaĪy umoĪliwia identyfikacjĊ kryzysów finansowych w dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa. Por. S. RyĪewska,
Bankowa analiza przedsiĊbiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, Twigger, Warszawa 1997, s. 149–155.
7
W literaturze przedmiotu podaje siĊ czĊsto optymalne (standardowe) wielkoĞci wskaĨników páynnoĞci
bieĪącej (od 1,5 do 2,0) oraz szybkiej (od 1,0 do 1,3). Por. E. Nowak, op. cit., s. 195–196. Specyfika dziaáalnoĞci
przedsiĊbiorstwa moĪe jednak wpáywaü na znaczne odchylenia wskaĨników od standardów (np. w handlu na
skutek finansowania kredytem kupieckim wskaĨniki te mogą byü znacznie niĪsze).
8
Ryzyko zewnĊtrzne moĪna okreĞliü róĪnie, np. w przypadku spóáek gieádowych obrazuje je zmiennoĞü
cen akcji na tle zmian caáego portfela rynkowego (tzw. wspóáczynnik beta), w innych przypadkach moĪna
przeprowadziü klasyczną analizĊ „jakoĞciową” otoczenia (makroekonomicznego i mikroekonomicznego),
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nansowania aktywów a ryzykiem zewnĊtrznym (rynkowym) oraz kryteria ich oceny
prezentuje tabela 2.
Tabela 2. ZaleĪnoĞü pomiĊdzy strategią finansowania aktywów obrotowych
a ryzykiem rynkowym przedsiĊbiorstwa

Strategia finansowania
aktywów obrotowych

Ryzyko zewnĊtrzne (rynkowe)
Wysokie

ĝrednie

Niskie

agresywna

C

B

A

umiarkowana

B

A

B

konserwatywna

A

B

C

A – optymalna relacja pomiĊdzy sposobem finansowania aktywów obrotowych a ryzykiem rynkowym – minimalne
zagroĪenie finansowe przedsiĊbiorstwa.
B – niewáaĞciwa strategia finansowania aktywów obrotowych, Ğredni poziom zagroĪenia finansowego przedsiĊbiorstwa.
C – niewáaĞciwa strategia finansowania aktywów obrotowych, wysoki poziom zagroĪenia finansowego.
ħródáo: opracowanie wáasne.

Jak widaü, szczególnie duĪym zagroĪeniem dla przedsiĊbiorstwa bĊdzie realizowanie agresywnych strategii finansowania aktywów w warunkach duĪego ryzyka
zewnĊtrznego (zagroĪenie utraty páynnoĞci), a takĪe strategii konserwatywnej przy
niskim ryzyku rynkowym (obniĪenie bądĨ utrata rentownoĞci).

2. Analiza zagroĪeĔ finansowych na podstawie rachunku zysków i strat

Drugim waĪnym elementem sprawozdania finansowego informującym o zagroĪeniach finansowych jest rachunek zysków i strat. Podstawowe zagadnienia podlegające ocenie oraz symptomy ryzyka, jakie moĪna zidentyfikowaü w tym elemencie
sprawozdania, prezentuje tabela 3.
Sygnaáem wzrostu ryzyka w dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa są pogarszające siĊ
wyniki finansowe, a przede wszystkim ponoszone straty. Sytuacja jest szczególnie
niebezpieczna, jeĪeli nastĊpuje to na skutek niskiej efektywnoĞci podstawowej dziaáalnoĞci operacyjnej, która powinna stwarzaü warunki do stabilnego funkcjonowania
przedsiĊbiorstwa. Niepokojącym sygnaáem moĪe byü takĪe ujemny wynik na operacjach
finansowych, mający Ĩródáo w wysokich kosztach obsáugi dáugu, niekorzystnych
zmianach kursów walut lub w ryzykownych transakcjach finansowych.

wykorzystując np. model piĊciu siá Portera, sáuĪący do analizy nasilenia konkurencji w sektorze. Por. M.E.
Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992, s. 21–60.
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Tabela 3. Identyfikacja zagroĪeĔ finansowych w rachunku zysków i strat
Zakres analizy
rachunku
zysków i strat

Ocena wyniku
finansowego
w ujĊciu bezwzglĊdnym

Analiza
wskaĨnikowa
rentownoĞci

Podstawowe zagadnienia analityczne

Rodzaj informacji wskazujących na
zagroĪenia finansowe

wystĊpowanie straty netto lub istotny spadek
wpáyw poszczególnych obszarów dziaáalno- zysku netto;
Ğci na wynik finansowy netto i jego zmiany niski udziaá podstawowej dziaáalnoĞci operacyjnej w generowaniu zysku
czynniki wpáywające na odchylenie zysku dominujący wpáyw na zmiany wyniku finannetto
sowego czynników ekstensywnych
ujemne lub bardzo niskie wskaĨniki rentownoĞci w stosunku do róĪnej bazy porównaĔ
podstawowe wskaĨniki rentownoĞci, z u(w czasie, ze Ğrednimi w branĪy, z firmami
wzglĊdnieniem efektywnoĞci dziaáalnoĞci
konkurencyjnymi);
operacyjnej
niski poziom rentownoĞci z podstawowej
dziaáalnoĞci operacyjnej
spadek rentownoĞci operacyjnej aktywów
czynniki wpáywające na odchylenie renna skutek niewáaĞciwej polityki handlowej;
townoĞci kapitaáu wáasnego wedáug modelu
negatywny wpáyw dĨwigni finansowej na
Du Ponta
zmiany rentownoĞci kapitaáu wáasnego

Analiza
porównawcza
rentownoĞci
i wydajnoĞci
gotówkowej

porównanie wyniku finansowego i gotówki z dziaáalnoĞci operacyjnej w ujĊciu bezwzglĊdnym (kwoty zysku i gotówki) i wzglĊdnym (wskaĨniki rentownoĞci i wydajnoĞci
gotówkowej)

brak pokrycia zysku w gotówce generowanej
w podstawowej dziaáalnoĞci operacyjnej;
wskaĨniki rentownoĞci znacznie wyĪsze
niĪ analogiczne wskaĨniki wydajnoĞci gotówkowej

ħródáo: opracowanie wáasne.

Sygnaáem wzrostu ryzyka w dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa są pogarszające siĊ
wyniki finansowe, a przede wszystkim ponoszone straty. Sytuacja jest szczególnie
niebezpieczna, jeĪeli nastĊpuje to na skutek niskiej efektywnoĞci podstawowej dziaáalnoĞci operacyjnej, która powinna stwarzaü warunki do stabilnego funkcjonowania
przedsiĊbiorstwa. Niepokojącym sygnaáem moĪe byü takĪe ujemny wynik na operacjach
finansowych, mający Ĩródáo w wysokich kosztach obsáugi dáugu, niekorzystnych
zmianach kursów walut lub w ryzykownych transakcjach finansowych.
W ocenie ryzyka związanego z rentownoĞcią istotne jest rozpoznanie czynników wpáywających na odchylenie wyniku finansowego przedsiĊbiorstwa. WaĪnym
symptomem zagroĪenia finansowego jest powtarzająca siĊ w analizie przyczynowej
zysku przewaga wpáywu czynników ekstensywnych nad intensywnymi, co znajduje odzwierciedlenie w pogorszeniu podstawowych relacji efektywnoĞciowych, tj.
wydajnoĞci pracy, produktywnoĞci aktywów oraz rentownoĞci. Niskie wskaĨniki
rentownoĞci, istotnie odbiegające od wielkoĞci Ğrednich w branĪy lub osiąganych
przez konkurentów rynkowych, sygnalizują ryzyko w obszarze efektywnoĞci przed-
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siĊbiorstwa. Podstawowymi przyczynami spadającej rentownoĞci jest przewaĪnie
spadek przychodów w wyniku pogarszającej siĊ koniunktury gospodarczej i coraz
silniejszej konkurencji na rynku, a takĪe niezaleĪny od przedsiĊbiorstwa wzrost cen
czynników produkcji. CzĊsto jednak decydujący wpáyw ma záe zarządzanie finansami,
w tym np. niewáaĞciwa polityka handlowa czy nieodpowiednia struktura kapitaáu.
W identyfikacji Ĩródeá spadku rentownoĞci przydatna moĪe byü w związku z tym
analiza czynnikowa wedáug modelu Du Ponta, która pozwala okreĞliü wpáyw zmian
marĪy zysku, rotacji aktywów oraz struktury kapitaáowej na odchylenie stopy zwrotu
z kapitaáu wáasnego.

3. Symptomy zagroĪenia finansowego w rachunku przepáywów pieniĊĪnych

RentownoĞü jest waĪnym, ale niejedynym kryterium oceny sytuacji ekonomicznej. Istotny czynnik stanowi takĪe páynnoĞü finansowa, czyli zdolnoĞü do spáaty
bieĪących zobowiązaĔ, która czĊsto decyduje o utrzymaniu siĊ przedsiĊbiorstwa
na konkurencyjnym rynku. Trudno w sposób jednoznaczny okreĞliü zaleĪnoĞü pomiĊdzy rentownoĞcią i páynnoĞcią finansową. Coraz rzadziej reprezentowany jest
jednak pogląd, iĪ zysk (szczególnie w krótkim okresie) stanowi podstawową miarĊ
przetrwania i rozwoju firmy. Dotyczy to zysku ksiĊgowego ustalanego zgodnie
z zasadami rachunkowoĞci, który ma wiele wad ograniczających jego przydatnoĞü
w ocenie dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa9. „JakoĞü” zysku i realny obraz páynnoĞci
finansowej prezentuje rachunek przepáywów pieniĊĪnych. Przedstawiając podstawowe
wpáywy i wydatki pieniĊĪne w dziaáalnoĞci operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,
umoĪliwia okreĞlenie gáównych obszarów generujących i absorbujących gotówkĊ
w przedsiĊbiorstwie. Podstawowe informacje o zagroĪeniach finansowych moĪliwe
do identyfikacji w rachunku przepáywów pieniĊĪnych prezentuje tabela 4.
NajwaĪniejszym symptomem problemów finansowych w przedsiĊbiorstwie identyfikowanych w cash flow jest przede wszystkim malejący, a nawet ujemny strumieĔ
pieniĊĪny z dziaáalnoĞci operacyjnej stanowiącej podstawową (statutową) dziaáalnoĞü
jednostki gospodarczej. Wskazuje to na pogarszającą siĊ efektywnoĞü sprzedaĪy
bądĨ na ponoszenie strat ze sprzedaĪy. W przypadku gdy „sprzedaĪ” generuje zyski,
ujemny strumieĔ operacyjny sygnalizuje problemy firmy z terminowym Ğciąganiem
naleĪnoĞci, co powoduje z kolei trudnoĞci w spáacie zobowiązaĔ.
NadwyĪka wpáywów nad wydatkami z dziaáalnoĞci operacyjnej prezentuje realną sytuacjĊ pieniĊĪną przedsiĊbiorstwa (tzw. wydajnoĞü gotówki) oraz determinuje
9
Do mankamentów zysku jako miernika oceny przedsiĊbiorstwa naleĪy zaliczyü m.in. jego memoriaáowy
charakter, co staje siĊ przyczyną trudnoĞci finansowych i bankructw przedsiĊbiorstw nawet w przypadku
osiągania zysków. Potwierdzeniem są wyniki licznych badaĔ empirycznych, z których wynika, Īe ograniczenie
páynnoĞci finansowej stanowi przyczynĊ ok. 60–80% bankructw rentownych jednostek gospodarczych. Por.
D. Davies, Sztuka zarządzania finansami, PWN, Warszawa–Londyn 1994, s. 9; M. SierpiĔska, D. WĊdzki,
Zarządzanie páynnoĞcią finansową w przedsiĊbiorstwie, PWN, Warszawa 1997, s. 7, 20.
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moĪliwoĞü spáaty zaciągniĊtych zobowiązaĔ i finansowania rozwoju z wygospodarowanych Ğrodków pieniĊĪnych (tzw. wystarczalnoĞü gotówki).
Tabela 4. Identyfikacja zagroĪeĔ finansowych w rachunku przepáywów pieniĊĪnych
Zakres analizy
rachunku
przepáywów
pieniĊĪnych

Podstawowe zagadnienia analityczne

ksztaátowanie siĊ gotówki operacyjnej
Ocena podstawowych
strumieni
pieniĊĪnych

Analiza struktury przepáywów pieniĊĪnych

Rodzaj informacji wskazujących
na zagroĪenia finansowe

spadek wartoĞci gotówki operacyjnej bądĨ
ujemne saldo przepáywów operacyjnych

brak moĪliwoĞci pokrycia ujemnych strumierelacja pomiĊdzy wartoĞcią gotówki opera- ni z dziaáalnoĞci inwestycyjnej i finansowej
cyjnej a strumieniami pieniĊĪnymi z dzia- z gotówki operacyjnej – koniecznoĞü wyprzeáalnoĞci inwestycyjnej i finansowej
daĪy aktywów bądĨ zaciągania zobowiązaĔ
w celu utrzymania páynnoĞci finansowej
udziaá strumieni pieniĊĪnych z podstawodominujący wpáyw dziaáalnoĞci inwestycyjwych rodzajów dziaáalnoĞci w generowanej
nej i finansowej w generowaniu dodatniego
nadwyĪce wpáywów nad wydatkami z caáosalda przepáywów pieniĊĪnych ogóáem
ksztaátu dziaáalnoĞci
udziaá amortyzacji w nadwyĪce wpáywów wysoki udziaá amortyzacji w ksztaátowaniu
nad wydatkami generowanej w dziaáalnoĞci nadwyĪki wpáywów nad wydatkami w dziaoperacyjnej
áalnoĞci operacyjnej

wydajnoĞü gotówki

pogarszająca siĊ relacja gotówki operacyjnej
do innych kategorii ekonomicznych (aktywów, przychodów, kapitaáu wáasnego, zysku),
a w szczególnoĞci ujemne wskaĨniki

wystarczalnoĞü gotówki

niski stopieĔ pokrycia z nadwyĪki operacyjnej dáugoterminowych wydatków pozaoperacyjnych i zadáuĪenia bądĨ brak takiej
moĪliwoĞci

Analiza wydajnoĞci i wystarczalnoĞci
gotówki

ħródáo: opracowanie wáasne.

Niski strumieĔ operacyjny oznacza przewaĪnie trudnoĞci z utrzymaniem páynnoĞci
finansowej i zmusza przedsiĊbiorstwa do siĊgania po zewnĊtrzne Ĩródáa finansowania,
co znajduje odzwierciedlenie w dodatnich strumieniach pieniĊĪnych z dziaáalnoĞci
inwestycyjnej i finansowej.
Wizja niewypáacalnoĞci i szybkiego bankructwa wystĊpuje, gdy przepáywy ze
wszystkich trzech rodzajów dziaáalnoĞci są ujemne. Sytuacja taka najczĊĞciej ma
miejsce w przypadku nietrafionych inwestycji, nieprzynoszących spodziewanych
efektów. PrzedsiĊbiorstwo musi ponosiü dodatkowe nakáady związane z kontynuacją
wczeĞniej rozpoczĊtego zadania i wskutek braku zdolnoĞci kredytowej nie jest w stanie
pozyskaü dodatkowych zewnĊtrznych Ĩródeá finansowania. Taka sytuacja moĪe mieü
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miejsce jedynie wówczas, kiedy przedsiĊbiorstwo zakumulowaáo niezbĊdne Ğrodki
umoĪliwiające okresowe kontynuowanie dziaáalnoĞci.

ZakoĔczenie

W gospodarce rynkowej analiza finansowa stanowi jedno z najwaĪniejszych
narzĊdzi zarządzania przedsiĊbiorstwem. Szczegóáowe analizy finansowe jednostek
gospodarczych charakteryzują siĊ duĪą pracocháonnoĞcią, wymagają zgromadzenia
wielu danych pochodzących z róĪnych, czasami trudno dostĊpnych Ĩródeá (w tym
z analitycznej ewidencji ksiĊgowej), a takĪe posiadania specjalistycznej wiedzy
przez analityków. W wielu przypadkach wstĊpem do takich analiz jest tzw. czytanie
sprawozdaĔ finansowych, które pozwala na szybką orientacjĊ w sytuacji finansowej
firmy przy zastosowaniu elementarnych metod analizy ekonomicznej, w tym analizy wskaĨnikowej i prostych metod analizy czynnikowej. Wnioski sformuáowane
w ramach analizy wstĊpnej bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepáywów pieniĊĪnych dotyczą m.in. zagroĪeĔ finansowych wynikających ze struktury
kapitaáowo-majątkowej, osiąganych wyników finansowych czy generowanych strumieni pieniĊĪnych. Dla podmiotów powiązanych z przedsiĊbiorstwem stanowią one
sygnaáy ostrzegawcze nakazujące ostroĪnoĞü przy podejmowaniu waĪnych decyzji
gospodarczych dotyczących inwestowania, finansowania czy wspóápracy gospodarczej.
Dla zarządzających analizowaną jednostką gospodarczą informacje o zagroĪeniach
finansowych są z kolei sygnaáem do podjĊcia dziaáaĔ sanacyjnych, w celu unikniĊcia
negatywnych skutków pogorszającej siĊ sytuacji finansowej, w tym utraty páynnoĞci
finansowej, rentownoĞci i w ostatecznym rezultacie zdolnoĞci do kontynuacji dziaáalnoĞci. Klasyczne metody wskaĨnikowe wykorzystywane w analizie sprawozdaĔ
finansowych ze wzglĊdu na maáą pracocháonnoĞü, szybkoĞü uzyskiwanych wyników
i duĪe walory interpretacyjne mogą z powodzeniem konkurowaü z bardziej záoĪonymi i trudniejszymi w praktycznym zastosowaniu statystyczno-matematycznymi
metodami prognozowania trudnoĞci finansowych przedsiĊbiorstwa, jakimi są np.
modele analizy dyskryminacyjnej czy modele sieci neuronowych.
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Financial distress in the financial report of the company
In a competitive and dynamic market economy, the financial analysis is one of the most important
tools of business management. Detailed financial analyses of businesses characterized by intensive
labour consumption require collecting numerous data from various, sometimes difficult of access
sources (including detailed account records), as well as specialistic knowledge of analysts. In many
cases, an introduction to such analyses is so-called financial accounts “reading”, which gives immediate knowledge about thy company’s financial situation using the basic methods of economic analysis,
especially the ratio analysis. The conclusions drawn in this stage concerning, among others, financial
risks arising from the capital and assets, financial performance and cash flow can be a basis for making important business decisions (about investment, financing and economic cooperation) and indicate
trends towards further detailed research analysis.

