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2. Ocena wstępna sprawozdania finansowego 

 

Wstępną analizę sprawozdania finansowego utożsamia się z analizą jego dwóch 

podstawowych części, jakimi są: bilans oraz rachunek zysków i strat. Powszechnie w analizie 

wstępnej przeprowadzana jest analiza pionowa (analiza struktury) i pozioma (analiza dynamiki) 

obydwu tych części. 

Bilans pokazuje jak wygląda sytuacja majątkowo-kapitałowa firmy. Celem jego wstępnej 

analizy jest ocena tej sytuacji, a także wskazanie kierunku dalszych, znacznie bardziej 

szczegółowych analiz. Na wstępną analizę bilansu składają się1:  

• analiza pozioma, która polega na badaniu dynamiki sumy bilansowej i poszczególnych 

pozycji aktywów oraz pasywów;  

• analiza pionowa, która polega na badaniach wzajemnej struktury aktywów oraz pasywów, 

a także ich struktury wewnętrznej;  

• analiza pionowo-pozioma, która polega na badaniach struktury kapitałowo-majątkowej.  

Celem analizy poziomej obejmującej badanie dynamiki sumy oraz pozycji jest 

ustalenie, jakim zmianom w czasie ulegały. W trakcie analizy można zaobserwować spadek lub 

wzrost sumy bilansowej, oraz wielkości poszczególnych pozycji aktywów wraz z 

finansującymi je pasywami, co prowadzi do zmiany ich struktury. Najlepsze wyniki można 

uzyskać przeprowadzając taką analizę w oparciu o dane wieloletnie (3-5 lat). Dopiero wówczas 

wyraźnie widać kierunki i tendencje rozwoju poszczególnych pozycji, co pozwala wnioskować 

o rozwoju sytuacji finansowo-majątkowej firmy.  

Zmiany zachodzące w wielkości pozycji bilansowych najczęściej badane są w oparciu 

o wskaźniki dynamiki. Można co prawda badać także zmiany absolutne (wyrażane w 

jednostkach pieniężnych), jednak niosą one małą ilość istotnych informacji. Wskaźniki 

dynamiki wyliczane są jako procentowy stosunek wielkości z konkretnego roku do wielkości z 

roku poprzedniego (wskaźniki łańcuchowe), bądź do wielkości bazowej, do jakiej 

porównywane są wszystkie analizowane lata (wskaźniki jednopodstawowe). Pierwsza ze 

wspomnianych metoda jest znacznie bardziej rozpowszechniona, bowiem na jej podstawie 

łatwiej można zaobserwować wieloletnie tendencje rozwojowe2.  

                                                 
1 Por. Śierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, 2004, s. 68; 

Gołaszewski P., Urbanek P., Walińska E., Analiza sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości 

w Polsce, 2001, s. 39-41 
2 Waśniewski T., Skoczylas W., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, WSB w Poznaniu, 1997, s. 44 
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Generalnie pożądane zjawisko stanowi systematyczne zwiększanie się sumy 

bilansowej, świadczące o rozwoju organizacji. Powinien się on jednakże odbywać z 

zachowaniem właściwych proporcji dla poszczególnych pozycji, co jest badane przez analizę 

pionową bilansu. Polega ona na analizowaniu struktury aktywów i pasywów, realizowanym w 

praktyce poprzez obliczanie udziału poszczególnych składników kapitałów i majątku w łącznej 

sumie bilansowej. W późniejszych etapach badane jest także struktura poszczególnych części 

pasywów i aktywów. W trakcie takich badań obserwowane są także zmiany, które zachodzą w 

obserwowanych strukturach w analizowanych latach, co łączy taką analizę z analizą poziomą3.  

W przypadku obydwu kierunków analizy wyniki powinny być interpretowane przy 

uwzględnieniu specyfiki oraz zewnętrznych warunków samego przedsiębiorstwa. Szczególnie 

istotne jest to z punktu przeprowadzania analizy pionowej. Struktura aktywów, bowiem 

znacząco różni się w firmach działających w różnych branżach. Przedsiębiorstwa produkcyjne 

z reguły posiadają znaczny udział aktywów trwałych, natomiast w przypadku handlowych 

występuje wysoka przewaga ze strony aktywów obrotowych. Także struktura finansowania 

bywa różna w zależności od specyfiki działalności oraz jej dopasowania do struktury aktywów. 

Z kolei, jeżeli chodzi o analizę poziomą, ważne jest porównywanie firm do podobnych w 

branży i uwzględnianie inflacji podczas obliczaniu dynamiki ich wzrostu. W odmiennych 

sektorach gospodarki oraz fazach cyklu koniunkturalnego firmy mogą utrzymywać różną 

dynamikę rozwoju. Co więcej, większe przedsiębiorstwa charakteryzuje umiarkowanie 

wolniejsze tempo wzrostu niż mniejsze, co także trzeba uwzględniać podczas ich oceny4. 

Znacznie łatwiejsza w interpretowania jest wstępna analiza pionowo-pozioma, 

polegająca na sprawdzeniu czy stosowane poprzez przedsiębiorstwo metody finansowania 

aktywów zapewniają mu bezpieczeństwo z punktu widzenia długoterminowej płynności 

finansowej. Zakłada się, iż firmy stosujące bezpieczną, konserwatywną politykę finansową 

powinny stosować tak zwaną złotą regułę bilansową, która polega na tym, iż całość aktywów 

trwałych, które posiadają jest finansowana z pomocą kapitałów własnych. Ewentualna, 

znacznie mniej restrykcyjna, reguła bankowa (tzw. srebrna reguła bilansowa) dopuszcza 

pokrywanie aktywów trwałych kapitałem stałym (własnym) łącznie z długoterminowym. 

Jednakże jest to także uzależnione od specyfiki i branży konkretnej firmy5. 

                                                 
3 Zob. także, A. Kożuch, A. Marcysiak, B. Piechowicz, Podstawy rachunkowości, Część 2, WSiP, Warszawa 

2008, s. 154 
4 Zob. także, I. Frymark, Rachunkowość przedsiębiorcy, WSiP, Warszawa 2006, s. 515-521 
5 Gabrusewicz W. Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa2005, s. 63, 68, 91-95 
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Wstępna analiza dotycząca rachunku zysków i strat wiąże się z badaniem dynamiki oraz 

struktury wielkości strumieni, które reprezentują poszczególne koszty, przychody oraz wynik 

finansowy a także oceną relacji między poszczególnymi kategoriami z wyniku finansowego. 

Zmiany zysku netto stanowią bowiem wynik zmian poszczególnych kategorii wyniku 

finansowego. W celu ułatwienia oceny rachunku zysków i strat, wykorzystywane są 

następujące wskaźniki6:  

1. dynamiki przychodów i kosztów, 

2. struktury:  

a. rentowność przychodów, 

b. poziomu kosztów, 

c. rodzajowej przychodów. 

Przeprowadzenie wstępnej analizy rachunku zysków i strat powala analitykowi zdobyć 

ogólne pojęcie odnośnie sytuacji finansowej organizacji oraz tendencji i kierunków, w jakich 

się ona rozwija. Analiza taka wskazuje także aspekty, którym trzeba się dokładniej przyjrzeć w 

dalszych fazach analizy finansowej konkretnej jednostki. Po uzyskaniu wstępnych informacji, 

możliwe jest przejście do kolejnego etapu analizy finansowej, którym jest analiza 

wskaźnikowa. Pozwala ona na uzyskanie szczegółowych informacji na temat przyczyn zdarzeń 

obserwowanych podczas wstępnej analizy oraz dogłębne zbadanie kondycji finansowej 

przedsiębiorstwa.  

 

 

                                                 
6 Por. Waśniewski T., Skoczylas W., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, WSB w Poznaniu, 1997; Olzacka 

B., Pałczyńska – Gościniak R., Op. cit.; Śerpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów 

światowych, PWN 2004 


