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1 • Prezentacja zawiera zasady konstrukcji sprawozdań 
finansowych

2 • Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach



O prezentacji: Zestaw analiz finansowych 

• Analiza płynności1

• Analiza rentowności2

• Analiza zadłużenia3

• Analiza sprawności działania4

• Analiza majątku i źródeł finansowania5

• Ocena efektywności projektów6

• Wycena wartości organizacji7
• Analiza ryzyka/wrażliwości8



Konieczne jest zapoznanie się z zasadami przygotowania sprawozdań finansowych

• 1

Teraz kolej na zasady oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

• 2

Uwaga !!!



Analiza dokumentu po dokumencie

Zorientowanie na analizę rentowności

Zorientowanie na analizę płynności

Trzy podejścia
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Analiza kapitału obrotowego

Wskaźniki płynności
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Poziom zysku

Wskaźnik rentowności sprzedaży

Wskaźnik rentowności kapitału własnego

Wskaźnik rentowności aktywów

Próg rentownosci
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Wskaźnik zadłużenia aktywów

Wskaźnik zadłużenia kapitału wlasnego
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Wskaźniki cyklu: należności, zapasów i zobowiązań

Wskaźniki rotacji: należności, zapasów i zobowiązań



Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych

Metody statyczne Metody dynamiczne

Ocena efektywności przedsięwzięć 
inwestycyjnych



Podstawowe mierniki

NPV (wartość bieżąca netto)

IRR (wewnętrzna stopa zwrotu)

K/K (stosunek korzyści do kosztów)



Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa

Majątkowe

Dochodowe

Mieszane



Zadania do wykonania

• Przygotowanie zestawu celów strategicznych1.Cele w sferze finansowej

• Wykonsnie analizy plynnosci2. Analiza płynnosci

• Wykonanie analizy rentownosci3. Analiza rentownosci

• Wykonanie analizy zadłuzenia4. Analiza zadłużenia

• Wykonaie analizy sprawności działania5. Analiza sprawności dzialania

• Ocena efektywnosci przedsięwzięcia6. Efektywność przedsięwzięcia

• Wycenienie wartosci podmiotu 7. Wartość podmiotu

• Scalenie zadań wykonanych w kroku VIII i IX8. Plan finansowy



Więcej na temat analiz finansowych

1 • Ocena kondycji finansowej organizacji

2
• Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych

• Wycena wartości organizacji



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik

Koniec prezentacji
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