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Wskaźniki zadłużenia - algorytm

Zadłużenie

Pozycja, której zadłużenie 
badamy

Ws
ka
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 za
dłu

że
nia

Wskaźnik zadłużenia aktywów

Wskaźnik zadłużenia kapitału wlasnego

5

6



13.05.2023

4

Wskaźnik zadłużenia aktywów

𝑊𝑍𝐴𝑡 =
𝑍𝑂𝑡
𝐴𝐾𝑇𝑡

× 100

gdzie:

ZO – zobowiązania ogółem,

AKT – aktywa.

Pożądane wartości

Wskaźnik zadłużenia
aktywów

• zwykle za dobry poziom wskaźnika uważa się
wartości od 55% do 65%, co oznacza, że w
przeciętne przedsięwzięcie powinno się
zaangażować przynajmniej 35% kapitału
własnego,
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Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

𝑊𝑍𝐾𝑊𝑡 =
𝑍𝑂𝑡
𝐾𝑊𝑡

× 100

gdzie:

ZO – zobowiązania ogółem,

KW – kapitał własny.

Pożądane wartości
Wskaźnik zadłużenia
kapitału własnego

• jego wartość związana jest z problemem określenia
optymalnej struktury kapitału.
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Sprawność 
działania
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Ws

ka
źn

iki
 sp

raw
no

śc
i d

zia
łan

ia

Wskaźniki cyklu: należności, zapasów i zobowiązań

Wskaźniki rotacji: należności, zapasów i zobowiązań
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Wskaźniki sprawności działania 
(operacyjności) - algorytm

𝑊𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑗𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑧𝑦 =
𝑝𝑜𝑧𝑦𝑐𝑗𝑎 𝑧𝑤𝑖ą𝑧𝑎𝑛𝑎𝑡

𝑝𝑜𝑧𝑦𝑐𝑗𝑎, 𝑘𝑡ó𝑟𝑒𝑗 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑗ę 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑚𝑦𝑡

𝑊𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢𝑡 𝑑𝑛𝑖

=
𝑝𝑜𝑧𝑦𝑐𝑗𝑎, 𝑘𝑡ó𝑟𝑒𝑗 𝑐𝑦𝑘𝑙 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑚𝑦 𝑡

𝑝𝑜𝑧𝑦𝑐𝑗𝑎 𝑧𝑤𝑖ą𝑧𝑎𝑛𝑎𝑡
∗ 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑑𝑛𝑖 𝑤 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠𝑖𝑒𝑡

Wskaźnik cyklu należności

𝑊𝐶𝑌𝐾𝑁𝐴𝑡 =
𝑃𝑁𝐴𝐿𝑡 × 𝑂𝐾𝑅𝐸𝑆𝑡

𝑆𝑁𝑡

gdzie:

PNAL – przeciętny stan należności w badanym okresie,

OKRES – liczba dni w danym okresie,

SN – sprzedaż netto.
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Wskaźniki rotacji i  cyklu należności

𝑊𝑅𝑂𝑇𝑁𝐴𝑡 =
𝑆𝑁𝑡

𝑃𝑁𝐴𝐿𝑡
𝑊𝐶𝑌𝐾𝑁𝐴𝑡 =

𝑃𝑁𝐴𝐿𝑡 × 𝑂𝐾𝑅𝐸𝑆𝑡
𝑆𝑁𝑡

WROTNA – wskaźnik rotacji należności

WCYKNA –wskaźnik cyklu należności

PNAL – przeciętny stan należności w badanym okresie

SN – przychody ze sprzedaży netto

OKRES – liczba dni w danym okresie

Wskaźniki rotacji i cyklu zapasów

𝑊𝑅𝑂𝑇𝑍𝐴𝑡 =
𝐾𝑂𝑃𝑡 − 𝐴𝑀𝑂𝑅𝑇𝑡 −𝐾𝑊𝑡 −𝐾𝑆𝑊𝑡

𝑃𝑍𝐴𝑃𝑡

𝑊𝐶𝑌𝐾𝑍𝐴𝑡 =
𝑃𝑍𝐴𝑃𝑡 × 𝑂𝐾𝑅𝐸𝑆𝑡

𝐾𝑂𝑃𝑡 − 𝐴𝑀𝑂𝑅𝑇𝑡 −𝐾𝑊𝑡 − 𝐾𝑆𝑊𝑡

WROTZA – wskaźnik rotacji zapasów WCYKZA – wskaźnik cyklu zapasów

KOP – koszty działalności operacyjnej AMORT – amortyzacja

KW – koszty wynagrodzeń KSW – koszty świadczeń społecznych

PZAP – przeciętny stan zapasów w badanym okresie
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Wskaźniki rotacji i cyklu zobowiązań

𝑊𝑅𝑂𝑇𝑍𝑂𝑡 =
𝐾𝑂𝑃𝑡 − 𝐴𝑀𝑂𝑅𝑇𝑡

𝑃𝑍𝑂𝐵𝑡

𝑊𝐶𝑌𝐾𝑍𝑂𝑡 =
𝑃𝑍𝑂𝐵𝑡 × 𝑂𝐾𝑅𝐸𝑆𝑡
𝐾𝑂𝑃𝑡 − 𝐴𝑀𝑂𝑅𝑇𝑡

WROTZO – wskaźnik rotacji zobowiązań WCYKZO – wskaźnik cyklu zobowiązań

PZOB – przeciętny stan zobowiązań w badanym okresie

OKRES – liczba dni w badanym okresie

KOP – koszty działalności operacyjnej

AMORT – amortyzacja

Pożądane wartości

Wskaźnik cyklu 
należności

• za korzystne zjawisko należy uznać spadek
wskaźnika,

• jego wartość powinna być niższa niż wartość
wskaźnika cyklu regulowania zobowiązań.

Wskaźnik cyklu 
zapasów

• za korzystne zjawisko należy uznać spadek wskaźnika.

Wskaźnik cyklu 
zobowiązań

• za korzystne zjawisko należy uznać wzrost  wskaźnika,
• jego wartość powinna być wyższa niż wartość wskaźnika 

cyklu ściągania należności.
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Wskaźniki 
DuPonta

04

Rentowność sprzedaży
netto

Kapitał stały

Zadłużenie
długoterminowe

Udział kapitału własnego

Sprzedaż netto

Rotacja kapitału stałego

Rentowność kapitału
stałego

Rentowność kapitału
własnego

Zysk netto
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Analiza 
majątku i 

źródeł 
finansowania

05

Wskaźniki struktury

Subpozycja

Pozycja główna
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Wskaźniki dynamiki

𝑇𝑊𝑡 =
𝑃𝑃𝑡−𝑃𝑃𝑏

𝑃𝑃𝑏
× 100

gdzie:
𝑃𝑃𝑡 –poziom pozycji w bieżącym okresie,
𝑃𝑃𝑏 –poziom pozycji w w okresie poprzednim lub bazowym.

Analiza 
wrażliwości

06
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Analiza wrażliwości

Kluczowym elementem biznesplanu jest zestaw prognoz sprawozdań finansowych i
opracowanych na ich podstawie analiz finansowych. Pomijając już fakt, że prognozy z
natury rzeczy są obarczone błędami (prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest tym
większe, im dłuższy jest horyzont planowania), należy wziąć pod uwagę to, że realizacja
każdego przedsięwzięcia wiąże się z ryzykiem [Buła 2003].

Źródła ryzyka należy zidentyfikować już na etapie analizy strategicznej, ponieważ wiele z
nich jest bezpośrednio związane z wystąpieniem niekorzystnych czynników w otoczeniu
przedsiębiorstwa oraz po stronie jego zasobów.

Podstawowe zasady

W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest przeprowadzenie analizy wrażliwości
rezultatów przedsięwzięcia na zmiany wartości kluczowych czynników. Zwykle zalicza
się do nich zmianę poziomu:

• przychodów,

• kosztów,

• nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych,

• założeń planu finansowego (np. stopy dyskontowej).
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CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

Koniec prezentacji

https://jerzyskrzypek.pl
admin@jerzyskrzypek.pl
skrzypej@gmail.com
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