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Co to jest sprawozdanie 
finansowe? 

Sprawozdanie finansowe - wyniki 
finansowe przedsiębiorstwa 
przedstawione zgodnie z zasadami 
rachunkowości. Sporządza się je 
zazwyczaj na dzień bilansowy 
(koniec roku obrachunkowego lub 
inny dzień zamknięcia ksiąg 
wynikający z przepisów prawa 
podatkowego). Sprawozdanie 
finansowe sporządza się w języku 
polskim oraz w walucie polskiej. 
 



Funkcje sprawozdań 
finansowych  

1. Dostarczają właścicielom i 
kredytodawcom spółki informacji 
dotyczącej jej bieżącej sytuacji i 
przyszłych wyników finansowych 

2. Są wygodnym dla właścicieli i 
kredytodawców spółki sposobem 
ustanawiania celów do osiągnięcia 
oraz narzucania ograniczeń dla 
kierownictwa spółki 

3. Zapewniają wygodne szablony dla 
planowania finansowego 



Podstawowe sprawozdania 
finansowe 

1. Bilans - to zestawienie aktywów i pasywów 
jednostki na początek (bilans otwarcia) i koniec 
(bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego 
(obrachunkowego) 

2. Rachunek zysków i strat - informuje 
jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów 
działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy 
przedsiębiorstwa 

3. Rachunek przepływów finansowych - 
jest sprawozdaniem pokazującym przepływ 
środków pieniężnych w danej firmie w ujęciu 
dynamicznym, czyli z uwzględnieniem jego źródeł i 
wykorzystania 





Aktywa bilansu 
Majątek trwały, aktywa trwałe – część aktywów jednostki 

gospodarczej o przewidywanym okresie użytkowania 

dłuższym niż rok. 

Aktywa trwałe charakteryzują się tym, że występują w wielu 

procesach gospodarczych, zużywając się stopniowo. Zgodnie 

z artykułem 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o rachunkowości przez 

aktywa trwałe rozumie się aktywa jednostki, które nie są 

zaliczane do aktywów obrotowych. 

W skład majątku trwałego wchodzą: 

•     wartości niematerialne i prawne, 

•     rzeczowe aktywa trwałe: środki trwałe i środki trwałe w 

budowie, 

•     należności długoterminowe, 

•     inwestycje długoterminowe, 

•     długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

 



Aktywa bilansu 
Aktywa obrotowe – aktywa o zapadalności 

krótkoterminowej, do których należą zapasy, należności, 
środki pieniężne i inne wartości o łatwiejszym dostępie, 
aniżeli aktywa trwałe. Inaczej mówiąc są to aktywa, 
których czas zużycia lub sprzedaży liczony jest od dnia 
bilansowego do 12 miesięcy (nie dłużej niż 1 rok). W 
przeciągu tego czasu następuje ich stałe zużycie. 

Aktywa obrotowe zmieniają swoją postać w 
przedsiębiorstwie, przynosząc zysk. 

Do aktywów obrotowych zaliczane są: 

•  zapasy 

• należności krótkoterminowe 

• inwestycje krótkoterminowe, w tym krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

• krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 



Pasywa bilansu 

Kapitał własny stanowi wartościowy odpowiednik 
składników majątku, do których danej jednostce 
przysługuje prawo własności. Wniesione zostały 
one do przedsiębiorstwa przez założycieli 
(właścicieli), którzy tym samym nabyli prawo do 
uczestniczenia w podziale zysku, oraz do zwrotu 
kapitału w razie likwidacji przedsiębiorstwa. 
Składniki te mogą również pochodzić z 
przeznaczenia części wygospodarowanego zysku 
na cele rozwojowe. Mogą mieć postać rzeczową 
lub pieniężną. Kapitały własne występują w różnej 
postaci w zależności od formy organizacyjno - 
prawnej jednostki gospodarczej. 



Pasywa bilansu 

Zobowiązania - świadczenia wynikające z 
operacji przeszłych, które spowodują 
przekazanie albo inne wykorzystanie 
bieżących lub przyszłych aktywów jednostki. 

Zobowiązania - to kapitały obce stanowiące 
roszczenia wierzycieli w stosunku do 
jednostki z tytułu sfinansowania przez nich 
aktywów, a jednostka gospodarcza 
zobowiązana jest zwrócić kapitały obce w 
umówionym czasie uszczuplając bieżące lub 
przyszłe dobra ekonomiczne.  





Rachunek zysków i strat 
Rachunek wyników może być sporządzany na dwa sposoby: 
•     wariant kalkulacyjny 
•     wariant porównawczy 
Różnią się one pomiędzy sobą sposobem ujmowania kosztów 

wytworzenia wyrobów ponoszonych przez jednostkę, co jest 
wynikiem przyjętego sposobu ewidencji księgowej tzw. 
wariantów. Wyróżnić można: 

wariant I - koszty ujmowane tylko w układzie rodzajowym (zespół 
4. planu kont), 

wariant II - koszty ujmowane tylko w układzie według typów 
działalności (zespół 5. planu kont), 

wariant III - koszty ujmowane najpierw w układzie rodzajowym 
(zespół 4.), a następnie przeksięgowywane (przy pomocy konta 
490 Rozliczenie Kosztów Rodzajowych) na układ według typów 
działalności (zespół 5.). 

Dla wariantu I sporządza się rachunek zysków i strat w układzie 
porównawczym, dla II w układzie kalkulacyjnym, a w przypadku 
III jednostka ma dowolność wyboru. Sposób sporządzania RZIS 
jak również system ewidencji kosztów na kontach zespołu 4 lub 
5 albo na obu jednocześnie powinien być ściśle określony w 
polityce rachunkowości sporządzonej przez firmę. 





Rachunek przepływów 
pieniężnych 

Rachunek przepływów pieniężnych opisuje przepływające 
środki pieniężne między bilansem otwarcia a bilansem 
zamknięcia. Pozwala bliżej ocenić zdolności firmy do 
generowania gotówki, ponieważ w krótkim okresie to ona, 
a nie zysk jest kluczowa dla przedsiębiorstwa.  

Pokazuje zmiany, jakie zaszły w poszczególnych elementach 
aktywów i pasywów wywołane przez przepływ środków 
pieniężnych.  

Pozwala także na określenie głównych kierunków odpływu 
środków pieniężnych oraz badanie pewnych mechanizmów 
powodujących zmianę sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa.  

W rachunku przepływów pieniężnych są uchwycone 
zależności między stanem aktywów, nadwyżkami 
księgowymi osiąganymi z działalności oraz poziomem 
płynności finansowej.  

Przepływy pieniężne ujmowane są w trzech obszarach: 
działalności operacyjnej, działalności inwestycyjnej, 
działalności finansowej.  



Wartość rynkowa a wartość 
księgowa 

Dwa powody dla których cena 
rynkowa akcji nie jest ich 
wartości księgowej: 

1. Cena księgowa nie obejmuje 
wszystkich aktywów i pasywów 
firmy 

2. Aktywa i pasywa ujęte w bilansie 
są wyceniane po pierwotnym 
koszcie nabycia 



Rachunkowe a ekonomiczne 
cechy zysku 

Zysk – to taka część przychodzącej 
gotówki, którą możesz wydać, a to 
co pozostanie, będzie co najmniej 
równe kwocie, którą firma miała na 
początku okresu – zdobywca nagrody 
Nobla John R. Hicks 

Rachunkowa definicja zysku ignoruje  
niezrealizowane dochody lub straty w 
rynkowych wartościach aktywów lub pasywów, 
takich jak wzrost lub spadek wartości 
posiadanych akcji 



Zwrot dla akcjonariuszy a zwrot 
z kapitału własnego 

 

• Zwrot dla akcjonariuszy 

 

 

 

• Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 

 

 

 



Analiza wskaźnikowa 

• Wskaźniki rentowności 

• Wskaźniki płynności 

• Wskaźniki rotacji aktywów 

• Wskaźniki dźwigni finansowej 

• Wskaźniki wartości rynkowej 



Wskaźniki rentowności 
Dostarczają informacji o zyskowności 

przedsiębiorstwa. 

Można wyróżnić rentowność: 

• Sprzedaży (zwrot ze sprzedaży) 

 

• Aktywów (zwrot z aktywów) 

 

• Kapitału (zwrot z kapitału) 

 



Wskaźniki płynności 

Dostarczają informacji o zdolności 
przedsiębiorstwa do wywiązywania się z 
bieżących (krótkoterminowych) 
zobowiązań, tzn. zobowiązań płatnych w 
ciągu 1 roku. Wyróżnia się: 

• Wskaźnik płynności bieżącej (1,2 – 2) 

 

• Wskaźnik szybki płynności (1 – 1,2) 



Wskaźnik rotacji aktywów 
Pozwalają określić czy posiadane 

przez przedsiębiorstwa aktywa 
odpowiadają skali jej sprzedaży. 

• Rotacja aktywów (ATO) 

 

• Rotacja należności 

 

• Rotacja zapasów 



Wskaźniki dźwigni 
finansowej (zadłużenia) 

Uwypuklają strukturę kapitałową 
firmy i zakres, w jakim jest ona 
obciążona zadłużeniem. 

• Wskaźnik zadłużenia ogólnego 

 

• Wskaźnik dźwigni finansowej 



Wskaźniki wartości rynkowej 

Oceniają związek między rachunkowym 
(księgowym) wyobrażeniem firmy i 
jej wartością rynkową.. 

• Cena akcji do zysku 

 

• Wartość rynkowa do wartości 
księgowej 



Zależności między 
wskaźnikami 

• ROA = zwrot ze sprzedaży x 
rotacja aktywów 

 

 

• ROA , ROE i dźwignia finansowa 


