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1.

Wprowadzenie

Próby skwantyfikowanego okreœlenia przejawów dzia³alnoœci gospodarczej widoczne s¹ od najdawniejszych czasów. Dopiero rachunkowoœæ towarzysz¹ca zorganizowanej dzia³alnoœci gospodarczej wykorzysta³a w pe³ni w swym dzia³aniu ideê
pomiaru. W³aœnie dlatego s³usznie traktuje siê rachunkowoœæ jako „teoriê i system
pomiaru wartoœci ekonomicznej pomna¿anej w procesie gospodarowania”1. G³ównym celem rachunkowoœci jest zatem poprawny pomiar i ocena wyników dzia³alnoœci gospodarczej i sytuacji finansowej podmiotów. Globalizacja gospodarki œwiatowej oraz rozwój gospodarki rynkowej w Polsce prowadz¹ w kierunku stosowania
œwiatowych rozwi¹zañ w tym zakresie.

2. Cele jednostek gospodarczych i rachunkowoœci
w warunkach rynkowych
W warunkach gospodarki rynkowej, opartej na odmiennym podejœciu do kwestii w³asnoœci, uwidacznia siê wyraŸnie g³ówny cel rachunkowoœci, tj. wielop³aszczyznowy pomiar wyniku finansowego. Podstaw¹ tej formy gospodarowania jest
proces pomna¿ania kapita³u przejawiaj¹cy siê w uzyskiwaniu przez jednostki gospodarcze korzystnych wyników finansowych. Wyniki te rozpatrywane w ewolucji
sprowadzaj¹ siê do:
– osi¹gania zysków,
– utrzymania p³ynnoœci finansowej,
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– maksymalizacji wartoœci rynkowej jednostki gospodarczej, co jest równoznaczne z maksymalizacj¹ bogactwa w³aœcicieli.
Rozpatruj¹c cele jednostek gospodarczych, w ich ewolucji nie mo¿na pomin¹æ
tezy, ¿e wspó³czesny rozwój gospodarczy zale¿y od wiedzy i jej wykorzystania. Koniecznoœæ rzetelnego rozrachunku z otoczeniem przez jednostki gospodarcze wymaga zatem informacji o wszystkich elementach wp³ywaj¹cych na jej wartoœæ.
W przysz³oœci jednostki gospodarcze przynosz¹ce zyski bêd¹ w du¿ym stopniu oparte
na wiedzy i umiejêtnoœciach pracowników. Wiedza i informacja wp³ywaj¹ obecnie
na wzrost zysków, w przeciwieñstwie do zmniejszania siê zysków typowych dla tradycyjnych bran¿. Problemem staje siê zatem pomiar tych wartoœci z natury niewymiernych.
Rachunkowoœæ jako metodyka pomiaru procesu pomna¿ania wartoœci w zmieniaj¹cych siê i skomplikowanych warunkach gospodarowania dysponowaæ musi
odpowiednimi metodami s³u¿¹cymi nie tylko do opisu i oceny ró¿norodnych dzia³añ wykonywanych obecnie, ale równie¿ w przysz³oœci. Zadanie to jest bardzo z³o¿one, mo¿liwe do wykonania tylko przez dostosowanie szeroko rozumianej rachunkowoœci do nowych warunków. Przejawem procesu doskonalenia rachunkowoœci,
w istotny sposób charakteryzuj¹cego jej rozwój s¹ miêdzy innymi zmiany w jej strukturze funkcjonalnej i przedmiotowej.
W literaturze i praktyce gospodarczej krajów o rozwiniêtej gospodarce rynkowej przyjêto pragmatyczn¹ konwencjê funkcjonalnego podzia³u rachunkowoœci,
prowadz¹c¹ do wyró¿nienia:
– rachunkowoœci finansowej,
– rachunkowoœci zarz¹dczej.
Wskazany podzia³ wyznacza podstawowe funkcje dla obu wyodrêbnionych cz³onów. W wypadku rachunkowoœci finansowej s¹ to przede wszystkim sprawozdawcze, atestacyjne funkcje konstatuj¹ce, natomiast przy rachunkowoœci zarz¹dczej
g³ównie aktywne, decyzyjne funkcje instrumentalne.
Tak rozumiana funkcjonalna struktura rachunkowoœci ³¹czy zatem w sobie
zarówno retrospektywne, jak i prospektywne aspekty wspó³czesnej rachunkowoœci. Jest to zrozumia³e, gdy weŸmie siê pod uwagê fakt, ¿e w³aœciwe podejœcie do
zarz¹dzania, le¿¹cego u podstaw racjonalnego gospodarowania, uwzglêdniaæ musi
nie tylko planowanie dzia³ania, lecz równie¿ jego kontrolê i ocenê, a rachunkowoœæ aktywnie uczestniczy w tym procesie. Wydaje siê równie¿, ¿e œwiadomoœæ
takiego podejœcia do funkcjonalnej struktury rachunkowoœci jest te¿ niezbêdna
w naszych warunkach gospodarowania.
Funkcjonalna struktura rachunkowoœci, wyró¿niaj¹c rachunkowoœæ finansow¹
i rachunkowoœæ zarz¹dcz¹, nie czyni jednak wyraŸnej granicy miêdzy tymi cz³onami. Wrêcz przeciwnie, tak wyró¿nione cz³ony rachunkowoœci wzajemnie siê przenikaj¹ i uzupe³niaj¹. Rachunkowoœæ zarz¹dcza w du¿ym stopniu korzysta z ustaleñ
rachunkowoœci finansowej, tworz¹c z kolei dla tej ostatniej bazê normatywn¹. Jest
to szczególnie korzystne z uwagi na wspólne podstawy metodologiczne, które stanowi¹ czynnik integruj¹cy rachunkowoœæ funkcjonuj¹c¹ w obu prezentowanych
obszarach.
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Rynkowy sposób gospodarowania, jak ju¿ podkreœlano, uwidacznia cel rachunkowoœci, którym jest w³aœciwy wieloprzekrojowy pomiar wyniku finansowego.
Metodyka tego pomiaru obrazuj¹ca proces pomna¿ania zaanga¿owanego w dzia³alnoœci gospodarczej kapita³u s³u¿y do oceny zarówno dzia³añ realizowanych, jak
równie¿ przewidywanych. Pomiar ten mo¿liwy jest w ramach rachunku zasobów,
który w sferze ewidencji ksiêgowej realizowany jest na kontach bilansowych, s³u¿¹cych do ujêcia poszczególnych sk³adników maj¹tku i kapita³ów jednostki gospodarczej, natomiast w sprawozdawczoœci finansowej ma postaæ bilansu.
Rachunek zasobów jest pierwszym podstawowym wymiarem rachunkowoœci
podwójnej. Wymiar ten rozwiniêty zosta³ przez pomiar wyniku finansowego w ramach rachunku strumieni realizowany w sferze ewidencji ksiêgowej na kontach
wynikowych ujmuj¹cych strumienie kosztów, przychodów oraz wyników nadzwyczajnych. W sprawozdawczoœci finansowej rachunek ten ma postaæ zestawianego
w dwóch wariantach rachunku wyników: porównawczego b¹dŸ kalkulacyjnego.
Rachunek strumieni traktowaæ mo¿na jako drugi wymiar rachunkowoœci podwójnej, który wnikliwie opisuje proces kreowania wyniku finansowego.
Wspó³czeœnie i ten rachunek wyniku finansowego zosta³ analogicznie rozwiniêty poprzez propozycjê rachunku, który okreœliæ mo¿na mianem rachunku czynników. Rachunek ten przejawia siê w sferze ewidencji ksiêgowej w postaci kont si³
ewidencjonuj¹cych czynniki przyœpieszaj¹ce b¹dŸ opóŸniaj¹ce proces tworzenia
wyniku finansowego2. Konta te przyjmuj¹ zapisy dotycz¹ce zdarzeñ lub rezultaty
badañ analitycznych w tym zakresie3. W sprawozdawczoœci finansowej si³ami sprawczymi okazuje siê sprawozdanie o przep³ywie œrodków pieniê¿nych. To w³aœnie
rozwa¿ania o istocie rachunku przep³ywów pieniê¿nych kieruj¹ uwagê na lokalizacjê i zwi¹zek tego sprawozdania z bilansem i rachunkiem wyników.
Rachunek czynników stanowi trzeci coraz bardziej widoczny wymiar rachunkowoœci, pozwalaj¹cy mówiæ o pojawieniu siê rachunkowoœci potrójnej. Przedmiotowa struktura wspó³czesnej rachunkowoœci coraz wyraŸniej zmierza do modelu
trójwymiarowego.
W³aœciwa i pe³na realizacja funkcji rachunkowoœci wymaga integracji analizy
finansowej i rachunkowoœci. Œcis³y zwi¹zek analizy finansowej i rachunkowoœci
w warunkach rynkowego sposobu gospodarowania uzasadnia zarówno wyraŸnie
uwidaczniaj¹cy siê wspó³czeœnie cel rachunkowoœci, jak i bêd¹ca pochodn¹ tego
celu struktura wspó³czesnej rachunkowoœci. Integracja pozwala bowiem na przeprowadzenie wszechstronnej i spójnej charakterystyki sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej. Umo¿liwia to wskazanie warunków niezbêdnych do rozwoju
podmiotu, co jest ostatecznym celem sprawnego zarz¹dzania.
2
Y. Ijiri, A Framework for Triple-Entry Bookkeeping, „The Accounting Review” 1986, nr 4; odnotowaæ te¿ trzeba pracê doktorsk¹ obronion¹ w 2000 r. w AE w Krakowie poœwiêcon¹ tej problematyce
P. Wójtowicza pt. Identyfikacja i pomiar Ÿróde³ zyskownoœci jednostki gospodarczej przy zastosowaniu
modelu rachunkowoœci trójwymiarowej.
3
Por.: M. Dobija, Teoretyczne i organizacyjne podstawy systemu trójwymiarowej rachunkowoœci,
Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1990, nr 329.
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Analiza finansowa, jako integralna czêœæ szeroko rozumianej rachunkowoœci,
podlega podobnie jak rachunkowoœæ ewolucji, dostosowuj¹c siê do rosn¹cych potrzeb zarz¹dzania. Proces doskonalenia analizy finansowej eksponuje szczególnie
czynniki dynamizuj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i proces pomna¿ania kapita³ów.
Proces ten podkreœla przy tym zarówno jej retrospektywny, jak i prospektywny
charakter. Ponadto charakteryzuje siê on równorzêdnym potraktowaniem zagadnieñ le¿¹cych zarówno w sferze maj¹tkowej, jak i kapita³owej procesu gospodarowania. Analiza finansowa doskonalona jest w obu tych równie wa¿nych aspektach.

3. Modele oparte na zysku ksiêgowym w ocenie jednostek
gospodarczych
Zakres wykorzystania rachunkowoœci w procesie zarz¹dzania zale¿y tak¿e od
poprawnoœci analizy finansowej. Wydaje siê, ¿e decyduj¹ce znaczenie w tej kwestii
posiadaj¹, oprócz szeroko rozumianej bazy informacyjnej, stosowane metody i procedury analityczne. W analizie finansowej wykorzystuje siê miêdzy innymi wskaŸniki finansowe, które ilustruj¹ relacje miêdzy ró¿nymi wielkoœciami charakteryzuj¹cymi sytuacjê finansow¹. Ich budowa oparta jest na za³o¿eniu, ¿e do porównania
i oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej nale¿y wykorzystywaæ odpowiednio skonstruowane miary wzglêdne. Wielkoœci objête sprawozdaniem finansowym, g³ównie zasoby – maj¹tek i kapita³y (bilans) oraz strumienie – koszty, przychody i wyniki (rachunek zysków i strat), a tak¿e czynniki charakteryzuj¹ce zmiany
œrodków pieniê¿nych (rachunek przep³ywów pieniê¿nych) stwarzaj¹ mo¿liwoœæ
wyprowadzenia wielu interesuj¹cych relacji w ramach tych wielkoœci i pomiêdzy
nimi. Prowadzi to do mo¿liwoœci ustalenia – w ramach analizy finansowej – znacznej liczby ró¿norodnych wskaŸników finansowych. Nie zawsze u³atwia to jednak
formu³owanie jednoznacznych i syntetycznych ocen oraz wskazywanie przewidywanych tendencji. Przemawia to za modelowym podejœciem do tej problematyki.
Modelowe podejœcie do problematyki analizy wskaŸnikowej zapocz¹tkowa³y koncepcje klasyfikowania wskaŸników finansowych do okreœlonych grup, a akcentuj¹
wyspecjalizowane modele.
Jednym z modelowych rozwi¹zañ analizy finansowej jest model analizy wskaŸnikowej Du Ponta4. Model ten wskazuje na istotne zwi¹zki pomiêdzy wskaŸnikami,
tworz¹c z nich zwarty system oceny, oraz na równorzêdnoœæ czynników zyskownoœci
i szybkoœci kr¹¿enia. W warunkach funkcjonowania spó³ek, w których kapita³y w³asne s¹ prawami w³asnoœci akcjonariuszy b¹dŸ udzia³owców, istotnym zagadnieniem
jest kwestia ich zwrotnoœci. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ zw³aszcza alternatywne
sposoby ustalania wskaŸników zwrotu maj¹tku i zwrotu maj¹tku czystego (kapita³u
w³asnego), stanowi¹ce istotê modelu Du Ponta. W pierwszym wypadku, przekszta³caj¹c wskaŸnik zwrotu maj¹tku, mo¿na go wyraziæ nastêpuj¹co:
4
B. Micherda, Analityczna funkcja rachunkowoœci, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001,
s. 112–117.
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zwrot maj¹tku = mar¿a zysku × rotacja maj¹tku.

Zale¿noœæ ta wskazuje na dwie drogi uzyskiwania pozytywnych efektów finansowych. Istotne jest zw³aszcza uœwiadomienie, ¿e nie tylko wysoka mar¿a zysku
kreuje te efekty, ale równie¿ du¿a rotacja maj¹tku (szybki obrót tego maj¹tku).
Mar¿a zysku mo¿e byæ kompensowana wy¿sz¹ rotacj¹, co oznacza praktyczn¹ realizacjê korzyœci wynikaj¹cych z zasady „du¿y obrót – ma³y zysk”. W drugim wypadku wskaŸnik zwrotu maj¹tku czystego (kapita³u w³asnego) uzyskuje siê, dziel¹c
wskaŸnik zwrotu maj¹tku przez wielkoœæ bêd¹c¹ dope³nieniem do jednoœci wskaŸnika udzia³u d³ugów (zobowi¹zañ) w strukturze kapita³u. Uzyskane rezultaty finansowe jednostki gospodarczej przy mniejszym zaanga¿owaniu kapita³u w³asnego oznaczaj¹ wy¿sze tempo jego zwrotu. Korzystna relacja wskaŸnika zwrotu maj¹tku czystego (przewy¿szaj¹ca bankow¹ stopê procentow¹) wynikaæ mo¿e z korzystnego
wskaŸnika zwrotu maj¹tku, jak równie¿ z w³aœciwej struktury kapita³u, co ilustruje
w³aœnie rozwiniêta, bogatsza treœciowo, postaæ wskaŸnika zwrotu maj¹tku czystego. Wysoki wskaŸnik zwrotu maj¹tku czystego wskazuje równie¿ na atrakcyjnoœæ
jednostki gospodarczej na rynku kapita³owym, stwarza bowiem mo¿liwoœæ korzystnego wp³ywu zysku netto na jednostkê kapita³u w³asnego.
Model wskaŸnikowej analizy Du Ponta jako rozwi¹zanie ogólne i zwarte ³¹czy
w swej konstrukcji podstawowe wskaŸniki reprezentuj¹ce g³ówne ich grupy tematyczne. W modelu najpe³niej reprezentowane s¹ wskaŸniki zyskownoœci: wskaŸniki
wykorzystania maj¹tku oraz wskaŸniki wykorzystania zad³u¿enia reprezentowane
s¹ przez najbardziej uogólnione ich formy. Nie s¹ zaœ reprezentowane wskaŸniki
p³ynnoœci.
Charakteryzuj¹c wykorzystane w modelu wskaŸniki finansowe, nale¿y zwróciæ
uwagê na fakt, ¿e wskaŸnik rotacji maj¹tku, reprezentuj¹cy wskaŸniki wykorzystania maj¹tku, jest tzw. wskaŸnikiem czêstotliwoœci obrotu przydatnym do badania
rotacji w warunkach gospodarki rynkowej, a budowanym w odniesieniu do ca³ego
maj¹tku. Jest to mo¿liwe i uzasadnione z uwagi na procesy reprodukcyjne maj¹tku
trwa³ego. St¹d te¿ zaciera siê w znacznej mierze ró¿nica pomiêdzy maj¹tkiem trwa³ym a maj¹tkiem obrotowym.
Model wskaŸnikowej analizy Du Ponta oparty jest na kilku wielkoœciach sprawozdawczych agregowanych w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Treœæ i znaczenie ustalanych w tym modelu wskaŸników uzale¿niona jest zatem od w³aœciwej
interpretacji tych wielkoœci. Interpretacja ta uwzglêdniaæ musi specyfikê rynkowego sposobu gospodarowania.
W gospodarce rynkowej, jak ju¿ podkreœlano, istotny jest proces pomna¿ania
wartoœci, realizowany przez samodzielnie dzia³aj¹ce jednostki gospodarcze, dlatego brany pod uwagê przy ocenie ich efektywnoœci rezultat finansowy ma postaæ
zysku netto. Zysk netto jest przedmiotem zainteresowania w³aœcicieli kapita³u, stanowi bowiem podstawê ich indywidualnych korzyœci (dywidendy) b¹dŸ te¿ rozwoju
jednostki gospodarczej. Równie¿ polskie nowe prawo o rachunkowoœci w tym kierunku modyfikuje dotychczasowe rozwi¹zania w zakresie ewidencji i sprawozdaw-
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czoœci wyniku finansowego, stwarzaj¹c tym samym mo¿liwoœæ analogicznego podejœcia do oceny naszych podmiotów gospodarczych.
Rynkowa weryfikacja efektów pracy jednostek gospodarczych, rynkowy sposób ustalania cen uzasadnia agregacjê wielkoœci sprzeda¿y w cenach sprzeda¿y.
Tak¿e w tym wypadku prawo o rachunkowoœci porz¹dkuje tê kwestiê, operuj¹c
„cen¹ sprzeda¿y netto”, wprowadzaj¹c rezultaty dzia³alnoœci handlowej do rachunku
zysków i strat w konwencji „rachunku brutto”, tj. obroty, a tak¿e powo³uj¹c przychody (i koszty) operacji finansowych oraz pozosta³e przychody (i koszty) operacyjne.
Rynkowy sposób gospodarowania wymaga te¿ przewartoœciowania dotychczasowego podejœcia do kategorii maj¹tku. W³aœciw¹ interpretacjê tej kategorii sugeruje ustalenie zawarte w Za³o¿eniach koncepcyjnych sporz¹dzania i prezentacji sprawozdañ finansowych5. Maj¹tek jest tam trafnie zdefiniowany jako „sk³adnik aktywów to zasób kontrolowany przez jednostkê w wyniku zdarzeñ z przesz³oœci,
z którego, wed³ug przewidywañ, jednostka osi¹gnie w przysz³oœci korzyœci ekonomiczne”6. Przy takim podejœciu do istoty maj¹tku w rachunku licz¹ siê jedynie te
lokaty kapita³u, w stosunku do których istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e przynios¹ korzyœci ekonomiczne.
W warunkach gospodarki rynkowej pojêcie d³ugu nale¿y rozumieæ szeroko
i odpowiednio do tego zmodyfikowaæ wynikaj¹ce z niego sformu³owanie „zdolnoœæ kredytowa” na „zdolnoœæ do zaci¹gania d³ugów”. Zaci¹ganie zobowi¹zañ
w celu uzupe³nienia w³asnego kapita³u kapita³em obcym nie mo¿e byæ ograniczone wy³¹cznie do kredytu bankowego. Pozyskanie kapita³u obcego przybiera w tych
warunkach ró¿ne formy, np. po¿yczki, emisji papierów wartoœciowych (obligacji),
leasingu.
Odpowiednio powi¹zane ze sob¹ w ramach modelu Du Ponta wielkoœci tworz¹
w rezultacie piêæ syntetycznych wskaŸników charakteryzuj¹cych efektywnoœæ dzia³ania jednostki gospodarczej, a zarazem wskazuj¹ na g³ówne kierunki osi¹gniêcia
tej efektywnoœci. Ten racjonalny model oceny „przeœwietla” dzia³alnoœæ jednostki
gospodarczej i dlatego jest g³ówn¹ procedur¹ analizy finansowej. Wykorzystane
w nim wskaŸniki finansowe stanowi¹ równoczeœnie zwiêz³y i konkretny „jêzyk”,
którym pos³ugiwaæ siê mog¹ zarz¹dy i rady nadzorcze w rozmowie z innymi podmiotami zainteresowanymi wynikami finansowymi jednostki gospodarczej, g³ównie zaœ z akcjonariuszami b¹dŸ udzia³owcami.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ modelu wskaŸnikowej analizy Du Ponta jest zwrócenie uwagi
na fakt, ¿e czynniki podnosz¹ce efektywnoœæ gospodarowania maj¹ swe Ÿród³a nie
tylko w sferze rzeczowej, lecz i finansowej. Kapita³owy aspekt modelu Du Ponta
zwraca te¿ uwagê na w³aœciwe relacje w ramach kapita³u, na optymaln¹ jego strukturê. Ró¿ne s¹ bowiem zarówno koszty pozyskania kapita³u w³asnego i kapita³u
5
Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowoœci 1999, International Accounting Standards Committee – SKwP, Warszawa 1999.
6

Ibidem, s. 60.
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obcego, jak i kszta³towanie siê zdolnoœci jednostki gospodarczej do zaci¹gania d³ugów oraz zwi¹zane z tym ryzyko finansowe.
Szczególnie istotny dla wspó³czesnej rachunkowoœci okaza³ siê rozwój rynku
kapita³owego. Rozwój tego rynku spowodowa³ wzrost liczby i skali dzia³alnoœci
spó³ek i znaczne zapotrzebowanie na kapita³. W gospodarce rynkowej powszechn¹
form¹ przep³ywów kapita³ów pomiêdzy podmiotami gospodarczymi s¹ papiery
wartoœciowe i instrumenty pochodne. Wystêpuj¹ one w ró¿nych formach i dokumentuj¹ okreœlone prawa ich posiadacza. Model analizy wskaŸnikowej Du Ponta
rozbudowaæ mo¿na w obszarze wskaŸników rynku kapita³owego7.
Rozbudowany model analizy wskaŸnikowej Du Ponta jest doskona³ym narzêdziem analizy finansowej dla inwestorów i akcjonariuszy. £¹czy on wszystkie elementy „klasycznego” modelu Du Ponta z najwa¿niejszymi i najczêœciej stosowanymi wskaŸnikami rynku kapita³owego. Stoj¹cy na jego szczycie wskaŸnik ceny rynkowej 1 akcji do zysku netto na 1 akcjê (lub jego odwrotnoœæ) jest stosowanym na
ca³ym œwiecie wskaŸnikiem u³atwiaj¹cym przybli¿on¹ ocenê celowoœci inwestowania w akcje danej spó³ki. Jego wartoœæ jest uzale¿niona zarówno od podejmowanych przez zarz¹dzaj¹cych spó³k¹ decyzji gospodarczych, które wp³ywaj¹ na rentownoœæ kapita³ów w³asnych spó³ki, jak i od decyzji uczestników rynku kapita³owego, kupuj¹cych i sprzedaj¹cych akcje, które oddzia³uj¹ na kurs gie³dowy akcji.
W teorii ekonomii zjawisko upad³oœci jednostek gospodarczych traktowane
jest jako rodzaj naturalnego regulatora systemu ekonomicznego. W gospodarce
rynkowej zasoby spo³eczeñstwa zmieniaj¹ swoje zastosowanie na bardziej u¿yteczne. Jednak¿e z punktu widzenia pojedynczych jednostek zwi¹zanych z upadaj¹c¹
jednostk¹ jest to zjawisko niekorzystne. Przewidywanie upad³oœci podmiotów ma
istotne znaczenie dla wielu jego kontrahentów, co prowadzi do wykorzystania w tym
celu indeksów Z-score. W ostatnich latach coraz wiêksze znaczenie zaczynaj¹ odgrywaæ modele Z-score wykorzystywane pomocniczo przez audytorów do stwierdzenia, czy kontynuowanie dzia³alnoœci przez badany podmiot nie jest w¹tpliwe8.
Jako pierwszy w 1966 r. opublikowa³ model W. Beaver, choæ powszechnie problematyka ta kojarzona jest z modelem opublikowanym w 1968 r. przez E. Altmana9.
Model W. Beavera opiera siê na nastêpuj¹cych za³o¿eniach:
– im wy¿szy stan aktywów p³ynnych, tym mniejsze ryzyko niewywi¹zania siê
z zobowi¹zañ,
– im wiêksza ró¿nica miêdzy dop³ywem a wyp³ywem œrodków pieniê¿nych, tym
ryzyko niewyp³acalnoœci mniejsze,
– im wiêkszy udzia³ kapita³u obcego w finansowaniu dzia³alnoœci, tym ryzyko
niewyp³acalnoœci wiêksze,
7
B. Micherda, Ewolucja wykorzystania modelu analizy wskaŸnikowej Du Ponta, Infra 2000, SKwP
i US, Ko³obrzeg 2000.
8
T. Stasiewski, Z-score – indeks przewidywanego upadku przedsiêbiorstwa, „Rachunkowoœæ” 1996,
nr 12. Uwzglêdniaj¹c zastosowane metody estymacji, mo¿na podzieliæ je na modele oparte na analizie
dyskryminacyjnej oraz rachunku prawdopodobieñstwa warunkowego.
9

Ibidem.
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– im wy¿sze koszty operacyjne (bez amortyzacji), tym wiêksze ryzyko niewyp³acalnoœci.
Najwiêksz¹ zdolnoœæ do prognozowania upadku maj¹ w tym modelu wskaŸniki:
– nadwy¿ka finansowa (zysk netto + amortyzacja): zobowi¹zania ogó³em,
– zysk netto: suma aktywów,
– zobowi¹zania ogó³em: suma aktywów,
– kapita³ pracuj¹cy: suma aktywów,
– aktywa obrotowe: zobowi¹zania krótkoterminowe,
– wskaŸnik luki bezkredytowej [(œrodki pieniê¿ne + krótkoterminowe papiery
wartoœciowe + nale¿noœci – zobowi¹zania krótkoterminowe) : (koszty operacyjne
– amortyzacja) × 360].
O ile w modelu W. Beavera wnioskowanie prowadzi siê na podstawie ka¿dego
z szeœciu wy¿ej wymienionych wskaŸników z osobna, model E. Altmana sprowadza
je do jednego wymiaru, indeksu Z, na wartoœæ którego wp³ywaj¹ pojedyncze zmienne
niezale¿ne. W modelu maj¹ one postaæ nastêpuj¹cych wskaŸników finansowych10:
X1 – kapita³ pracuj¹cy : suma aktywów,
X2 – zysk zatrzymany : suma aktywów,
X3 – (zysk brutto + odsetki do zap³acenia) : suma aktywów,
X4 – rynkowa wartoœæ kapita³u akcyjnego : ksiêgowa wartoœæ zobowi¹zañ ogó³em,
X5 – przychody operacyjne : suma aktywów.
Funkcja dyskryminacyjna uwzglêdniaj¹ca te wskaŸniki ma postaæ:
Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5,
a wartoœci¹ graniczn¹ rozdzielaj¹c¹ podmioty – 2,675 (1,81 i 2,99).
System wczesnego wykrywania s³abych stron jednostek gospodarczych stworzy³ w 1998 r. J. Baetge z Uniwersytetu Münster11. Model polega na wyodrêbnieniu
14 wskaŸników zaliczonych do 3 grup rodzajowych, przy czym 7 z nich dotyczy
sytuacji maj¹tkowej, 3 sytuacji finansowej, a 4 sytuacji dochodowej (zyskownoœci).
WskaŸniki te oblicza siê przez 5 lat i porównuje z „wartoœciami œredniobran¿owymi” i zagêszczane do „wartoœci neuronowych”, tzw. indeks solidnoœci i wyp³acalnoœci (dostêpne jedynie w Instytucie Baetge & Partner). System stosowany zgodnie
ze specyfik¹ bran¿y daje bieg³ym rewidentom mo¿liwoœæ rozpoznania s³abych miejsc
podmiotu i zapobie¿enie ewentualnej upad³oœci.
W Polsce podjêto próby zastosowania tego typu systemu analizy z pewnymi
modyfikacjami i zastrze¿eniami do przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w programie
10
Model ten posiada dalsze modyfikacje, np. dla jednostek gospodarczych, których akcje nie by³y
notowane na gie³dzie, dla jednostek us³ugowych. Na analogicznych zasadach (wielozmiennej analizy
dyskryminacyjnej) opracowano i inne modele, np. opracowany w 1990 r. w Stanach Zjednoczonych
model H. Koha i L. Killougha, w którym indeks Z = –1,2601 + 0,8701 X1 + 2,1981 X2 + 0,1184 X3 +
+ 0,8960 X4, gdzie: X1 = (aktywa obrotowe – zapasy) : zobowi¹zania krótkoterminowe, X2 = zysk
zatrzymany : suma aktywów, X3 = zysk na jedn¹ akcjê, X4 = dywidenda na jedn¹ akcjê, a wartoœæ
graniczna rozdzielaj¹ca grupy podmiotów to 0.
11
J. Beatge, Bilanzanalyse, Düsseldorf 1998, za: S. Zab³ocka, D. Kartum, Przewidywanie upad³oœci
i bankructwa firm, „Rachunkowoœæ” 2000, nr 2.
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NFI (1994 r.) i spó³ek notowanych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych (1996 r.)12.
Wyniki wskazuj¹ na nieadekwatnoœæ modelu Altmana do warunków polskich 13,
propozycja zaœ wskaŸników z umownymi rangami w wyrazie procentowym wydaje
siê zbyt ogólna14.

4. Nadwy¿ka pieniê¿na jako podstawa oceny jednostki
gospodarczej
Przedstawione powy¿ej modelowe aspekty analizy finansowej opieraj¹ siê
w g³ównej mierze na wskaŸnikach rentownoœci, do których obliczania wykorzystuje siê kwotê zysku. Ukierunkowanie celu dzia³alnoœci gospodarczej na wzrost wartoœci jednostki prowadzi do coraz powszechniejszego przekonania, ¿e wynik finansowy oraz wyprowadzone na jego podstawie wskaŸniki rentownoœci nie odzwierciedlaj¹ w wystarczaj¹co dok³adny sposób efektywnoœci gospodarowania jednostki
gospodarczej i nie stanowi¹ dostatecznie dok³adnej miary do wyceny wartoœci podmiotu. Spowodowane jest to tym, ¿e wartoœæ zysku jest wielkoœci¹ ksiêgow¹, która
jest obliczana zgodnie z zasadami rachunkowoœci. W zale¿noœci od przyjêtego
i dopuszczonego przepisami prawa sposobu wyceny aktywów i pasywów oraz metody rozliczania kosztów zysk mo¿e osi¹gaæ ró¿ne wartoœci za ten sam czas w tej
samej jednostce gospodarczej. Podstawowymi wadami zysku jako miary wartoœci
jednostki gospodarczej s¹15:
– mo¿liwoœæ korzystania z alternatywnych metod wyceny, co w zasadniczy sposób wp³ywa na wielkoœæ wyniku finansowego,
– nieuwzglêdnianie ryzyka,
– pomijanie nak³adów inwestycyjnych,
– nieuwzglêdnianie polityki wyp³aty dywidendy,
– nieuwzglêdnianie zmiany wartoœci pieni¹dza w czasie.
Przekonanie, ¿e wzrost zysku nie powoduje automatycznie wzrostu wartoœci
jednostki gospodarczej, szczególnie przy inflacji, zwiêksza popularnoœæ miar wzglêdnych, tj. rentownoœci zainwestowanego kapita³u (ROI) czy te¿ rentownoœci kapita³u w³asnego (ROE). Oba te wskaŸniki oblicza siê jednak na podstawie wielkoœci
ksiêgowych, dlatego mog¹ one wykazywaæ wszystkie wyliczone wy¿ej mankamenty
kwoty zysku. W œwietle powy¿szego, powszechnie znane i akceptowane wskaŸniki
nie s¹ w³aœciwe do oceny dzia³ania maj¹cego na celu wzrost wartoœci jednostki
12
Por.: L. Bednarski, Problemy oceny zagro¿enia sytuacji finansowej przedsiêbiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce, Warszawa 1998, nr 46.
13

T. Stasiewski, op. cit., por. te¿: S. Zab³ocka, D. Kartum, op. cit.

L. Bednarski, op. cit. (p³ynnoœæ bie¿¹ca – 20%, poziom ogólnego zad³u¿enia – 25%, stopieñ
pokrycia zobowi¹zañ nadwy¿k¹ finansow¹ – 20%, rentownoœæ netto sprzeda¿y – 18%, rentownoœæ kapita³u w³asnego – 17%).
14

15
Por.: T. Waœniewski, W. Skoczylas, Wartoœæ poznawcza nadwy¿ki pieniê¿nej przy ocenie efektywnoœci gospodarowania przedsiêbiorstwa (artyku³ dyskusyjny), „Rachunkowoœæ” 1998, nr 10.
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gospodarczej. St¹d te¿ w literaturze przedmiotu miary te nazywane s¹ czêsto „czarne
liczby” lub „regu³y Fausta”.
Wydaje siê, ¿e przedstawione trudnoœci w wykorzystaniu zysku do oceny wartoœci jednostki gospodarczej uzasadniaj¹ pogl¹d, ¿e nale¿a³oby zwróciæ wiêksz¹
uwagê na wartoœæ nadwy¿ki pieniê¿nej. Wielkoœæ ta ma du¿o bardziej obiektywny charakter ni¿ wartoœæ zysku, gdy¿ przy jej wyliczaniu istniej¹ du¿o mniejsze
mo¿1iwoœci manipulacji ni¿ przy wyliczaniu wyniku finansowego. W strukturze
nadwy¿ki pieniê¿nej „tkwi” nie tylko dochód wytworzony przez zainwestowany
kapita³ (zysk netto, rezerwy), ale te¿ dochód stanowi¹cy zwrot czêœci zainwestowanego kapita³u (amortyzacja)16. Dlatego te¿ uwa¿a siê, ¿e nadwy¿ka pieniê¿na
jest lepsz¹ miar¹ efektywnoœci gospodarowania podmiotu ni¿ ksiêgowa wartoœæ
zysku.
Zysku nie mo¿na zatem uto¿samiaæ z dostêpnymi œrodkami pieniê¿nymi, których brak stanowi bezpoœrednie zagro¿enie dla bytu jednostki gospodarczej. J. Kiziukiewicz s³usznie porównuje tê sytuacjê do funkcjonowania ¿ywego organizmu,
pisz¹c: „Zysk w tym wypadku jest odpowiednikiem po¿ywienia, a wyp³acalnoœæ –
powietrza, bez którego organizm nie mo¿e istnieæ ani chwili”17. Za tez¹ t¹ przemawia miêdzy innymi powo³anie kolejnego sprawozdania finansowego o przep³ywach
pieniê¿nych (cash flows). Stwarza to nowe Ÿród³a interesuj¹cej oceny sytuacji finansowej jednostki gospodarczej. Przydatnoœæ tego, wyprowadzonego z „bilansu
ruchu”, sprawozdania finansowego wynika z faktu zestawiania w nim czynników
(si³) wskazuj¹cych obszary dzia³alnoœci jednostki gospodarczej, gdzie pozyskuje
b¹dŸ traci ona œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty.
Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e zestawiaj¹c sprawozdanie finansowe zgodnie z wymaganiami obowi¹zuj¹cego prawa gospodarczego, strumienie przep³ywów pieniê¿nych grupuje siê z jednej strony w ramach trzech dzia³alnoœci: operacyjnej (realizacja zasadniczego celu jednostki gospodarczej), inwestycyjnej (gospodarowanie
maj¹tkiem trwa³ym), finansowej (gospodarowanie kapita³em), z drugiej zaœ mo¿liwe dwa kierunki tych strumieni: nadwy¿ka (+), niedobór (–), mo¿na te przep³ywy
dla celów interesuj¹cej, syntetycznej interpretacji zestawiæ w osiem przypadków
podlegaj¹cych ocenie18, co prezentuje tabela 1.
Charakter strumieni przep³ywów pieniê¿nych pozwala na ogóln¹ ocenê sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, która powinna byæ odpowiednio pog³êbiona. Form¹ tego pog³êbienia mo¿e byæ wykorzystanie wskaŸników cash flows. Na
podstawie dwóch zasadniczych grup tych wskaŸników mo¿na okreœliæ, czy przysz³e
zasoby pieniê¿ne jednostki gospodarczej bêd¹ wystarczaj¹ce w kontekœcie przewidywanego na nie zapotrzebowania i czy jednostka ta jest dostatecznie sprawna

16

Por.: E.F. Brigham, Podstawy zarz¹dzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 1996, s. 94–96.

T. Kiziukiewicz, Sprawozdanie z przep³ywu œrodków pieniê¿nych w zarz¹dzaniu firm¹, Ekspert,
Wroc³aw 1995, s. 5.
17

18
Por.: D.W. Olszewski, Podstawy analizy finansowej przedsiêbiorstwa, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1992, s. 35.
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w zakresie generowania przep³ywów pieniê¿nych w porównaniu z innymi okresami b¹dŸ innymi podmiotami19.
Tabela 1. Rozpoznanie sytuacji finansowej jednostki gospodarczej
Rodzaj strumieni

Przypadki
1

2

3

4

5

6

Operacyjny

+

+

+

Inwestycyjny

+

–

+

Finansowy

+

–

–

7

8

+

–

–

+

–

–

–

–

+

+

+

–

+

–

–

Przypadek 1 – du¿a p³ynnoœæ finansowa i przygotowywanie siê do nowych przedsiêwziêæ lub przejêcia
innej jednostki gospodarczej, przypadek 2 – wysoka rentownoœæ i mo¿liwoœæ inwestowania oraz regulowanie zobowi¹zañ wobec w³aœcicieli lub wierzycieli, przypadek 3 – procesy restrukturyzacyjne, przypadek 4 – typowa jednostka gospodarcza rozwijaj¹ca siê, przypadek 5 – przejœciowe trudnoœci finansowe jednostki gospodarczej, przypadek 6 – sytuacja charakteryzuj¹ca m³ode „rozwijaj¹ce siê” jednostki
gospodarcze, przypadek 7 – trudnoœci finansowe jednostki gospodarczej oraz próby ich pokonania
poprzez sprzeda¿ maj¹tku trwa³ego, przypadek 8 – prawdopodobieñstwo bankructwa jednostki gospodarczej.
Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie: D.W. Olszewski, op. cit., s. 25.

W pierwszej grupie podstawowe znaczenie ma wskaŸnik ogólnej wystarczalnoœci gotówki jako relacja gotówki netto z dzia³alnoœci operacyjnej do sp³aty zobowi¹zañ d³ugoterminowych, wyp³at dywidend i zakupów maj¹tkowych. Bardziej
szczegó³owe wskaŸniki tej grupy umo¿liwiaj¹ dalsze pog³êbienie tej analizy. WskaŸnik bêd¹cy relacj¹ amortyzacji do gotówki netto z dzia³alnoœci operacyjnej (udzia³u amortyzacji w przyroœcie gotówki) wskazuje na rolê, jak¹ odgrywa amortyzacja
w nadwy¿ce pieniê¿nej wygospodarowanej przez jednostkê gospodarcz¹ i stawia
równoczeœnie pytanie, jak d³ugo bêd¹ to wolne œrodki pieniê¿ne nie zaanga¿owane w potrzeby inwestycyjne20.
WskaŸniki drugiej grupy charakteryzuj¹ wydajnoœæ gotówkow¹ jednostki gospodarczej i s¹ relacj¹ gotówki netto a dzia³alnoœci operacyjnej do sprzeda¿y, zysku netto b¹dŸ maj¹tku. Po¿¹dana jest przy tym stosunkowo wysoka wartoœæ tych
wskaŸników21.
Rosn¹ce zapotrzebowanie na wskaŸniki charakteryzuj¹ce gospodarkê pieniê¿n¹
jednostek gospodarczych jest przes³ank¹ pog³êbienia koncepcji odpowiednich

19
Por.: M. Gottlieb, W. Lewczyñski, Cash flows, sprawozdanie z przep³ywów gotówki (w praktyce
USA i w warunkach polskich), Instytut Przedsiêbiorczoœci, Sopot 1993, s. 59–63. Autorzy wyró¿niaj¹
wskaŸniki wystarczalnoœci gotówki i wskaŸniki wydajnoœci gotówkowej, przytaczaj¹c wyniki badañ ich
poziomu w wybranych bran¿ach w USA w latach 1986–1988.
20

Ibidem.

21

Ibidem.
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wskaŸników opartych na danych wynikaj¹cych z rachunku przep³ywów pieniê¿nych.
Wyrazem tego jest propozycja wykorzystywania trzech grup tych wskaŸników22:
– struktury przep³ywów pieniê¿nych,
– charakteryzuj¹ce wystarczalnoœæ gotówki,
– wyra¿aj¹ce wydajnoœæ gotówkow¹ jednostki gospodarczej.
WskaŸniki pierwszej grupy charakteryzuj¹ strukturê Ÿróde³ wp³ywów œrodków
pieniê¿nych z dzia³alnoœci operacyjnej, w tym g³ównie zysku netto, amortyzacji
i zwolnionych œrodków w³asnych. WskaŸniki drugiej grupy stanowi¹ podstawê oceny zdolnoœci generowania gotówki z dzia³alnoœci operacyjnej, do pokrycia niezbêdnych potrzeb w zakresie inwestycji w maj¹tku trwa³ym, sp³aty zobowi¹zañ oraz
wyp³aty dywidend i maj¹ postaæ wskaŸnika syntetycznego i wskaŸników szczegó³owych. WskaŸniki trzeciej grupy to wskaŸniki wydajnoœci gotówkowej sprzeda¿y oraz
wydajnoœci gotówkowej zaanga¿owanego kapita³u.
Warto dodaæ, ¿e aktualny wyraz tej koncepcji utrzymuje trzy grupy wskaŸników (struktury przep³ywów pieniê¿nych, wystarczalnoœci œrodków i wydajnoœci œrodków), wzbogacaj¹c g³ównie wskaŸniki charakteryzuj¹ce strukturê przep³ywów œrodków pieniê¿nych o dalsze przekroje strukturalne23.
Pomimo wielu zalet nadwy¿ki pieniê¿nej jako miernika efektywnoœci gospodarowania i wartoœci jednostki istnieje wiele powodów, dla których nie mo¿na zrezygnowaæ z powszechnego stosowania w praktyce gospodarczej miernika zysku i opartych na nim modeli analizy wskaŸnikowej. Dlatego te¿ wydaje siê, ¿e w praktyce
gospodarczej równoczeœnie z miernikiem zysku powinien byæ stosowany miernik
nadwy¿ki pieniê¿nej, jako istotne uzupe³nienie i wzbogacenie sporz¹dzanych analiz finansowych24.

5. Mierniki wartoœci kreowanej
Ukierunkowanie celu dzia³alnoœci gospodarczej na wzrost wartoœci jednostki
prowadzi do zainteresowania miernikami opartymi na wartoœci kreowanej. U podstaw tych koncepcji le¿y przekonanie, ¿e ocena rezultatów dzia³alnoœci gospodarczej powinna byæ oparta nie na miernikach zysku ksiêgowego, lecz zysku ekonomicznego. Koncepcja rachunku zysków od dawna by³a przedmiotem zainteresowania ekonomistów. A. Smith okreœli³ wynik jako przyrost bogactwa, obecnie mo¿na
powiedzieæ przyrostu kapita³u25. Pojêcie zysku ekonomicznego pochodzi z XIX w.,
kiedy to A. Marshall stwierdzi³: „to co pozostaje z zysków (w³aœciciela lub mened¿era) po odjêciu odsetek od kapita³u wed³ug obowi¹zuj¹cej stopy procentowej,
22

T. Waœniewski, W. Skoczylas, Cash flow w przedsiêbiorstwie..., s. 38–42.

T. Waœniewski, W. Skoczylas, Jak korzystaæ ze sprawozdania z przep³ywu œrodków pieniê¿nych,
„Rachunkowoœæ” 1999, nr 12.
23

24

Do takiej konkluzji dochodz¹ w przytoczonym artykule dyskusyjnym T. Waœniewski i W. Sko-

czylas.
25

Por.: M. Dobija, Rachunkowoœæ zarz¹dcza..., s. 343.
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mo¿na nazwaæ zyskiem z przedsiêwziêcia lub z tytu³u sprawowania zarz¹du26. Zysk
ekonomiczny jest wiêc zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu pomniejszonym
o sumê odpowiadaj¹c¹ op³acie za u¿ytkowany kapita³. Mo¿na go te¿ ustaliæ, mno¿¹c wartoœæ zainwestowanego kapita³u przez ró¿nicê rentownoœci tego kapita³u
i œredniego wa¿onego kosztu kapita³u. Jednoznacznie charakteryzuje tê kategoriê
stwierdzenie: „Stosowany w obowi¹zuj¹cych obecnie systemach rachunkowoœci
model rachunku okresowego zysku nie uwzglêdnia ekonomicznej kategorii opportunity cost, przedstawiaj¹cej odsetki od kapita³u w³asnego, któr¹ uwzglêdnia siê
w ekonomicznej koncepcji zysku. Nie istnieje tego rodzaju kategoria kosztów, mimo
¿e panuje zgodna opinia, ¿e nie ma niczego za darmo”27. Zysk ekonomiczny mierzy wiêc wartoœæ ekonomiczn¹, któr¹ jednostka gospodarcza wytworzy³a w danym
okresie. Znaczenie kategorii zysku ekonomicznego roœnie w sytuacji coraz wyraŸniejszego zainteresowania kapita³em intelektualnym, inwestowaniem w wartoœci
niewymierne jednostki gospodarczej28.
Ekonomiczna wartoœæ dodana wprowadzona do praktyki ¿ycia gospodarczego
przez firmê konsultingow¹ z Nowego Jorku Stern Steward&Co. jako narzêdzie wspomagaj¹ce korporacje w maksymalizacji wartoœci zainwestowanej przez akcjonariuszy. Dotychczasowe miary wykonania ROI i ROE, nie uwzglêdniaj¹ce wartoœci
kapita³u intelektualnego, nie sprawdzi³y siê dla celów podejmowania decyzji strategicznych. Zaistnia³a potrzeba wypracowania miary, która lepiej wspomaga³aby ocenê wykonania zarz¹dzaj¹cych. Ekonomiczna wartoœæ dodana, zdaniem jej twórców,
jest miar¹ uwzglêdniaj¹c¹ wszystkie elementy wp³ywaj¹ce na zwiêkszenie lub zmniejszenie wartoœci jednostki gospodarczej. Ekonomiczna wartoœæ dodana jest ró¿nic¹
pomiêdzy wartoœci¹ sprzeda¿y netto i sum¹ kosztów operacyjnych, podatków oraz
kapita³u zaanga¿owanego w dan¹ dzia³alnoœæ. St¹d te¿ ogólnie29:
EVA = S – KO – T – K,
gdzie:
E V A – ekonomiczna wartoœæ dodana,
S
– sprzeda¿,
K O – koszty operacyjne,
T
– podatki,
K
– koszt kapita³u zaanga¿owanego (obliczony jako iloczyn œrednio-wa¿onego kosztu kapita³u i kapita³u zainwestowanego w dan¹ dzia³alnoœæ).
Bogactwo akcjonariuszy maksymalizowane jest przez zwiêkszenie ró¿nicy pomiêdzy wartoœci¹ rynkow¹ firmy a wartoœci¹ kapita³u zainwestowanego przez jej
T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena, mierzenie i kszta³towanie wartoœci firmy, WIG Press,
Warszawa 1997, s. 135.
26

27

M. Dobija, Rachunkowoœæ zarz¹dcza..., s. 343.

Wartoœæ aktywów netto firmy Coca-Cola w 1996 r. wynosi³a 4% jej wartoœci rynkowej (6%
w przypadku firmy Microsoft).
28

29
Ekonomiczna wartoœæ dodana jest wspó³czesnym odpowiednikiem znanej miary zwanej zyskiem
rezydualnym.
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w³aœcicieli. Jest to rynkowa wartoœæ dodana (MVA). Jest to zatem ró¿nica pomiêdzy kwot¹ œrodków, jak¹ w danym momencie mogliby uzyskaæ akcjonariusze, sprzedaj¹c swoje akcje spó³ki a sum¹ œrodków zainwestowan¹ dotychczas przez nich
w tê spó³kê.
Mierniki opatrzone akronimami EVA (Economic Value Added) i MVA (Market Value Added), pozwalaj¹ce okreœliæ w jakim stopniu zarz¹dy spó³ek realizuj¹
interes akcjonariuszy, s¹ miernikami koncepcji zarz¹dzania przez wartoœæ VBM
(Value Based Management) opartej na wartoœci dla akcjonariuszy 30 . Wed³ug
A. Rappaporta 31 istniej¹ cztery czynniki, które sk³aniaj¹ zarz¹d do dzia³ania na
rzecz akcjonariuszy, czyli do zwiêkszenia rynkowej wartoœci spó³ki. S¹ to:
– wzglêdnie du¿y udzia³ cz³onków zarz¹du w w³asnoœci spó³ki,
– powi¹zanie wynagrodzenia cz³onków zarz¹du ze stop¹ zwrotu osi¹gan¹ przez
akcjonariuszy,
– groŸba przejêcia przez inne przedsiêbiorstwa,
– konkurencja na rynku pracy dla kadry zarz¹dzaj¹cej.
Koncepcja powiêkszania wartoœci spó³ki pod k¹tem zwiêkszenia korzyœci akcjonariuszy staje siê coraz bardziej popularna. W pewnym stopniu jest to nastêpstwem instytucjonalizacji rynku kapita³owego, to znaczy, w coraz wiêkszym stopniu g³ównym inwestorem-akcjonariuszem staj¹ siê du¿e instytucje finansowe, które
¿¹daj¹ wzrostu wartoœci spó³ek, w które inwestuj¹. Instytucjonalni akcjonariusze
dysponuj¹cy du¿ymi pakietami akcji oraz profesjonaln¹ kadr¹ s¹ w stanie wywieraæ naciski na zarz¹dy spó³ek w celu ukierunkowania zarz¹dzania na zwiêkszenie
wartoœci tych spó³ek32.
Koncepcja szczegó³owego pomiaru mierników EVA i MVA oparta jest na postrzeganiu podmiotu gospodarczego w sposób, w jaki to czyni rynek papierów
wartoœciowych. Jest to skoncentrowanie siê bardziej na wartoœci ni¿ na zyskownoœci tego podmiotu. Podstawowymi elementami obliczeniowymi ekonomicznej wartoœci dodanej s¹33: zysk operacyjny po opodatkowaniu, wartoœæ zaanga¿owanego
kapita³u i wi¹¿¹cy siê z t¹ wartoœci¹ odpowiedni koszt kapita³u. Tak wiêc:
EVA = NOPAT – CC
lub

EVA = NOPAT – C ⋅ WACC,

30
J. Szczygielski, Koncepcje wzrostu wartoœci firmy – uwarunkowania finansowe, materia³y z konferencji pt. Wspó³czesne tendencje w zarz¹dzaniu – teoria i praktyka, Wy¿sza Szko³a Przedsiêbiorczoœci
i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów, czerwiec 2000. Por. te¿: A. Black, P. Wright, J.E. Bachman,
W poszukiwaniu wartoœci dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, oraz W. Cwynar,
A. Cwynar, Nowe tendencje w teorii i praktyce finansów – koncepcje EVATM i MVATM, „Rachunkowoœæ”
2000, nr 3; A. Duliniec, Struktura i koszt kapita³u w przedsiêbiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1998, s. 133–159.
31

A. Rappaport, Wartoœæ dla akcjonariuszy, WIG Press, Warszawa 1999.

32

J. Szczygielski, op. cit.

33
Rachunek ten prezentuj¹: B. Sumek-Brandys, Mierniki kreowania dodatkowej wartoœci, Zeszty
Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2000, nr 553 oraz W. Cwynar, A. Cwynar, op. cit.
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zysk operacyjny po opodatkowaniu,
koszty kapita³u,
zaanga¿owany kapita³,
œredni wa¿ony koszt kapita³u 34.

Je¿eli stopê zwrotu kapita³u (ROR) okreœli siê jako:
ROR = NOPAT/C
to:

EVA = (ROR – WACC (w %)) ⋅ C.

Wielkoœci zysku operacyjnego po opodatkowaniu i zaanga¿owanego kapita³u
nie wynikaj¹ bezpoœrednio ze sporz¹dzanych sprawozdañ finansowych. Opieraj¹
siê na „wartoœciach ekonomicznych”. Aby móc przedstawiæ wielkoœæ zysku operacyjnego po opodatkowaniu i zaanga¿owanego kapita³u wed³ug ich przybli¿onej
wartoœci ekonomicznej, koncepcja zak³ada wykorzystanie systemu rezerw równowa¿nych kapita³owi w³asnemu. Oznacza to wprowadzenie korekt przekszta³caj¹cych ksiêgow¹ wartoœæ w ekonomiczn¹ wartoœæ ksiêgow¹ tak, aby mo¿na by³o ustaliæ wartoœæ wszystkich œrodków pieniê¿nych rzeczywiœcie zainwestowanych przez
w³aœcicieli i tym samym lepiej odzwierciedliæ wartoœæ, od której inwestorzy oczekuj¹ odpowiedniej stopy zwrotu. Podobnie odpowiednio skorygowane przychody
i koszty tworz¹ zysk operacyjny po opodatkowaniu, czyni¹c go bardziej realistyczn¹
miar¹ rzeczywistego zysku gotówkowego, otrzymanego z dzia³alnoœci prowadzonej przez jednostkê gospodarcz¹35. Korekty te polegaj¹ na dodawaniu równowa¿nych kapita³owi w³asnemu rezerw do kapita³u i odniesieniu okresowych zmian
w tych rezerwach do zysku operacyjnego po opodatkowaniu.
Najwiêcej miejsca w literaturze dotycz¹cej omawianej koncepcji poœwiêca siê
trzem sk³adowym ekwiwalentów kapita³u w³asnego:
– rezerwie LIFO,
– rezerwie na od³o¿ony podatek dochodowy,
– nak³adom na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ 36.
Tak wiêc:
EVA = skorygowany zysk operacyjny po opodatkowaniu – WACC × skorygowany
kapita³ zainwestowany.

34
WACC = koszt kapita³u w³asnego (w %) × udzia³ kapita³u w³asnego w ogólnej sumie kapita³u +
koszt kapita³u obcego (w %) × udzia³ kapita³u obcego w ogólnej sumie kapita³u × (1 – stopa podatku
dochodowego).
35
B. Sumek-Brandys, op. cit., por. te¿: W. Skoczylas, Problemy pomiaru osi¹gniêæ przedsiêbiorstwa
wynikaj¹ce z wprowadzenia systemu zarz¹dzania wartoœci¹, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce, Warszawa 2000, nr 56. Autor koncepcji S. Stewart zdefiniowa³ 164
potencjalne rachunkowe korekty, by uzyskaæ „rzeczywiste” odzwierciedlenie wyników osi¹ganych
z prowadzonej dzia³alnoœci.
36

W. Cwynar i A. Cwynar, op. cit. Do dalszych zaliczyæ mo¿na np. leasing operacyjny.
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Ekonomiczn¹ wartoœæ dodan¹ zwiêkszyæ mo¿na w danym okresie poprzez:
– wycofanie kapita³u z dzia³alnoœci, dla której stopa zwrotu jest mniejsza ni¿
koszt kapita³u,
– inwestowanie nowego kapita³u w przedsiêwziêcia, dla których ró¿nica pomiêdzy stop¹ zwrotu a kosztem kapita³u jest dodatnia, czyli w projekty, dla których
teraŸniejsza wartoœæ netto jest wiêksza od 0 (NPV > 0) lub wewnêtrzna stopa zwrotu
(IRR) jest wiêksza ni¿ koszt kapita³u (w %),
– bardziej efektywne wykorzystanie posiadanego potencja³u i tym samym zwiêkszenie ró¿nicy pomiêdzy stop¹ zwrotu a kosztem kapita³u37.
Dla podmiotów notowanych na gie³dzie w koncepcji tej ustala siê rynkow¹
wartoœæ dodan¹ (MVA) jako ró¿nicê pomiêdzy rynkow¹ wartoœci¹ spó³ki a wartoœci¹ kapita³u w ni¹ zainwestowanego. Zainwestowany kapita³ ustalany jest jako
skorygowana ksiêgowa wartoœæ kapita³u w³asnego i zobowi¹zañ, od których p³acone jest oprocentowanie. Tak wiêc:
MVA = bie¿¹ca rynkowa wartoœæ spó³ki – skorygowany kapita³ zainwestowany.

Przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e rynkowa i ksiêgowa wartoœæ zobowi¹zañ, od których
jest p³acone oprocentowanie s¹ równe, to:
MVA = bie¿¹ca rynkowa wartoœæ kapita³u w³asnego – skorygowana wartoœæ
ksiêgowa kapita³u w³asnego.

Rynkow¹ wartoœæ kapita³u w³asnego mo¿na przedstawiæ jako iloczyn rynkowej
ceny jednej akcji spó³ki (p) oraz liczby wyemitowanych przez ni¹ akcji (n). Wówczas rynkowa wartoœæ dodana przyjmie postaæ:
MVA = p ⋅ n – skorygowana wartoœæ ksiêgowa kapita³u w³asnego.

Ostatecznie wiêc rynkowa wartoœæ dodana stanowi ró¿nicê miêdzy kwot¹ œrodków, jak¹ w danym momencie mogliby uzyskaæ wszyscy akcjonariusze spó³ki, wycofuj¹c z niej swój kapita³ (sprzedaj¹c akcje), a wartoœci¹ œrodków pieniê¿nych
zainwestowanych przez nich do tej pory w tê spó³kê. Wartoœci MVA informuj¹ zat
e
m
o tym, czy spó³ka dostarczy³a w czasie swej dotychczasowej, rynkowej dzia³alnoœci
dodatkowe korzyœci finansowe swym akcjonariuszom (MVA > 0), czy te¿ pomniejszy³a wielkoœæ ich korzyœci o pewn¹ wartoœæ (MVA < 0).

6.

Podsumowanie

Przes³anki ewolucji oceny jednostek gospodarczych i wyceny w rachunkowoœci
kieruj¹ uwagê na38:
– wynik ekonomiczny i koncepcje wartoœci dodanej,
37

Jest to zgodne z tzw. rachunkiem dŸwigni.

Por.: D. Dobija, Mo¿liwoœci pomiaru kapita³u intelektualnego organizacji i jego prezentacji
w sprawozdaniach finansowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2000, nr 553.
38

Ewolucja oceny rezultatów dzia³alnoœci jednostek gospodarczych

21

– zagadnienia kosztu kapita³u w³asnego,
– objêcie systemem rachunkowoœci zasobów ludzkich,
– relacje podmiotu gospodarczego ze œrodowiskiem spo³eczno-ekonomicznym.
Prowadzi to wyraŸnie do nurtu rachunkowoœci spo³eczno-ekonomicznej. Zadaniem rachunkowoœci jest w tym wypadku równie¿ okreœlenie, pomiar i bilansowanie kosztów i korzyœci spo³ecznych bêd¹cych rezultatem dzia³alnoœci jednostki
gospodarczej. Takiego podejœcia wymaga rynek kapita³owy, uczestnicy gie³dy s¹
bowiem œwiadomi znaczenia potencja³u kapita³u ludzkiego w ocenie wartoœci rynkowej. Rachunkowoœæ powinna zatem rejestrowaæ i okreœlaæ wartoœci istotne z tego
punktu widzenia. St¹d te¿, jak siê wydaje wynika zainteresowanie wspó³czesnej
rachunkowoœci problematyk¹ instrumentów finansowych.
Ewolucja oceny jednostek stawia nowe zadania osobom zajmuj¹cym siê profesjonalnie rachunkowoœci¹, a w szczególnoœci bieg³ym rewidentom. W dobie „przewartoœciowania” podejœcia do problematyki wyceny i prób wykorzystania koncepcji „wartoœci godziwej” niezbêdne jest szersze spojrzenie na zagadnienia kwantyfikacji, wykorzystanie teorii pomiaru i wynikaj¹ce z niej zalecenia praktyczne39.
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Evolutions in the Evaluation of Companies’ Performances
The main aim of accounting, which is a multidimensional estimation of financial results, is
overwhelmingly visible in market economy. The bottom line in business under market economy is
capital multiplication usually through the achievement of better financial results. Accounting as a
method for estimating processes of value multiplication in the face of changing and complex
economic climate should have at its disposal suitable techniques for describing and estimating the
wide range of activities constantly undergoing changes.
This paper is an attempt to present this evolution by discussing the following:
– profitability models based on book profits,
– models that warn against bankruptcy,
– cash surplus as an estimation index,
– indices for creative values.
To sum up, attention was focused on the socio-economic trend in accountancy and the new
tasks, which evolutions in the evaluation of companies’ performances set for professionals of
accountancy.

