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Charakterystyka ma³ych przedsiêbiorstw
w województwach lubelskim
i podkarpackim w 2004 roku
Mieczys³aw Kowerski1 , Andrzej Salej2 , Beata Æwierz2

1. Metodologia badania
Celem badania jest okreœlenie przeciêtnych wskaŸników ekonomiczno – finansowych ma³ych przedsiêbiorstw z województw podkarpackiego i lubelskiego,
które s³u¿yæ bêd¹ jako odniesienie (Benchmark) dla
wszystkich ma³ych firm w obu regionach.
Badaniem pilota¿owym, które zrealizowane zosta³o na danych z lat 2003–2004 rok objête zosta³y firmy
zatrudniaj¹ce od 10 do 49 osób.
Badanie dotyczy:
- wszystkich podsekcji, oraz tych grup statystycznych dla których sprawozdania za lata 2003–2004
z³o¿y³o przynajmniej 15 firm z sekcji D,
- sekcji, dzia³ów oraz tych grup statystycznych, dla
których sprawozdania za lata 2003–2004 z³o¿y³o
przynajmniej 15 firm z sekcji F, G, H, I, J, K.
Potrzebne do obliczeñ dane pochodz¹ ze sprawozdañ SP za lata 2003–2004 dla województw podkarpackiego i lubelskiego oraz koreluj¹cych z nimi sprawozdañ z zakresu zatrudnienia.
Przyjêcie do badania tylko tych przedsiêbiorstw, które z³o¿y³y sprawozdania za dwa kolejne lata 2003–2004 umo¿liwi³o obliczanie stóp zmian, a tak¿e zapewni³o, i¿ wnioski by³y formu³owane na podstawie danych pochodz¹cych
z przedsiêbiorstw, które charakteryzowa³y siê pewn¹ stabilnoœci¹, a wiêc otrzymane wyniki mo¿na uznaæ za charakterystyczne dla analizowanych populacji.
Benchmark konstruowany jest za pomoc¹ trzech rodzajów wskaŸników:
1) œrednie arytmetyczne z danych bilansowych i rachunku wyników za 2004 rok,
2) œrednie z 20% firm charakteryzuj¹cych siê najlepszymi wynikami z danych bilansowych i rachunku wyników za 2004 rok,
3) stopy zmian danych bilansowych i danych rachunku wyników w 2004 roku w porównaniu z rokiem
poprzednim.

1.1. Œrednie arytmetyczne z danych
bilansowych i rachunku wyników
za 2004 rok

NR 6 - 2006
siêbiorstw; w przypadku danych bilansowych stany na
koniec roku. Do kalkulacji przyjêto nastêpuj¹ce wielkoœci pochodz¹ce z bilansów oraz rachunków wyników:
aktywa ogó³em, aktywa trwa³e, wartoœci niematerialne
i prawne, aktywa obrotowe, zapasy, zapasy materia³ów,
nale¿noœci krótkoterminowe, œrodki pieniê¿ne, inwestycje krótkoterminowe, kapita³ w³asny, zobowi¹zania krótkoterminowe, zobowi¹zania d³ugoterminowe, przychody netto ze sprzeda¿y, sprzeda¿ na eksport ogó³em, amortyzacja, zu¿ycie materia³ów, wynagrodzenia, koszty finansowe, odsetki, zysk/strata z dzia³alnoœci operacyjnej,
zysk/strata brutto, zysk/strata netto, zatrudnienie (przeciêtne w ci¹gu roku i stan na koniec 2004 roku),
Druga grupa to œrednie arytmetyczne wskaŸników ekonomiczno-finansowych: X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10,
X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X24, X26, X32
,
X333.

1.2. Œrednie z 20% firm charakteryzuj¹cych
siê najlepszymi wynikami z danych
bilansowych i rachunku wyników - wzorce
W przypadku stymulant s¹ to œrednie obliczone z 20%
najwy¿szych wartoœci dla ca³ej rozpatrywanej populacji
oprócz wartoœci maksymalnej.
W przypadku destymulant s¹ to œrednie obliczone z 20%
najni¿szych wartoœci dla ca³ej rozpatrywanej populacji
oprócz wartoœci minimalnej.
Nie uwzglêdnienie wartoœci ekstremalnych przy obliczaniu œrednich zapewnia wiêksz¹ odpornoœæ oszacowanych parametrów.

1.3. Stopy zmian danych bilansowych i danych
rachunku wyników w 2004 roku
w porównaniu z rokiem poprzednim
W przypadku danych bilansowych jest to stosunek
œredniej wartoœci dla sekcji (grupy statystycznej) wed³ug
stanu na koniec roku do stanu na pocz¹tek roku, w przypadku danych z rachunku wyników stosunek œredniej
wartoœci w roku 2004 do œredniej wartoœci w roku 2003.
WskaŸniki te obliczono jako œrednie arytmetyczne dla
ca³ej populacji oraz jako œrednie z 20% firm charakteryzuj¹cych siê najlepszymi wynikami.

Obliczano dwa rodzaje œrednich arytmetycznych.
Pierwsza jako wartoœci bezwzglêdne: suma pozycji dla
wszystkich przedsiêbiorstw dzielona przez liczbê przed1
2
3

Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Administracji w Zamoœciu, Katedra Informatyki i In¿ynierii Wiedzy.
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Administracji w Zamoœciu, Katedra Nauk Ekonomicznych.
Opis sposobu liczenia wskaŸników w artykule: Kowerski M., Koncepcja badañ sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w projekcie
„System przeciwdzia³ania bezrobociu na obszarach s³abo zurbanizowanych”.
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2. Zakres firm objêtych badaniem w obu
województwach
W województwie lubelskim do obliczeñ przyjêto dane
794 przedsiêbiorstw, a w województwie podkarpackim
828 przedsiêbiorstw. Zbli¿one s¹ liczby analizowanych
przedsiêbiorstw w poszczególnych sekcjach (tablica 1).
Tablica 1. Liczebnoœci przyjêtych do obliczeñ œrednich
arytmetycznych przedsiêbiorstw

3. Charakterystyka przeciêtnej i wzorcowej
ma³ej firmy w województwie lubelskim
i podkarpackim w poszczególnych
sekcjach statystycznych
Charakterystyka firm przeciêtnych i wzorcowych na
podstawie danych opracowanych przez wojewódzkie urzêdy statystyczne w województwie lubelskim i podkarpackim dokonana zosta³a dla przedsiêbiorstw zaliczanych do
sekcji statystycznych: przetwórstwo przemys³owe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoœæ, obs³uga nieruchomoœci. Przeciêtna i wzorcowa ma³a firma w ka¿dej sekcji jest okreœlana odpowiednio jako firma przetwórstwa przemys³owego, budowlana, handlowa, transportowa oraz obs³uguj¹ca nieruchomoœci. Przedstawiono wybrane œrednie ilustruj¹ce sytuacjê maj¹tkow¹, wyniki badanych firm, stopy zmian wielkoœci finansowych z bilansu i rachunku wyników oraz dokonano analizy ekonomiczno – finansowej
firm w oparciu o wskaŸniki finansowe przygotowane przez
urzêdy statystyczne w obu województwach.

3.1. Œrednie z bilansu i rachunku wyników
3.1.1. Województwo lubelskie
Przeciêtna ma³a firma w województwie lubelskim
w 2004 roku w zale¿noœci od sekcji statystycznej zatrudnia³a od 21 osób w przypadku handlu do 25 osób w przypadku przetwórstwa przemys³owego. Œrednie wartoœci
aktywów ogó³em w przetwórstwie przemys³owym, budownictwie, handlu i transporcie wahaj¹ siê od 2,27 mln
z³ do 2,94 mln z³. Pod wzglêdem aktywów zdecydowanie wiêksze s¹ firmy obs³uguj¹ce nieruchomoœci, dla których œrednia wartoœæ aktywów ogó³em w 2004 roku wy-
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nios³a 23,6 mln z³. Tak wysokie aktywa ogó³em wynikaj¹ z utrzymywania wysokich aktywów trwa³ych – dla
firmy obs³uguj¹cej nieruchomoœci jest to 22,1 mln z³,
podczas gdy dla transportowej 1,75 mln z³, przetwórstwa
przemys³owego 1,22 mln z³, handlu 1,01 mln z³, budownictwa 494 tys. z³. W parze z wysok¹ wartoœci¹ aktywów idzie poziom kapita³u w³asnego, który w firmie
obs³uguj¹cej nieruchomoœci wyniós³ 18,2 mln z³, podczas gdy w transportowej – 1,8 mln z³, handlowej 1,16
mln z³, firmie przetwórstwa przemys³owego 1,26 mln z³.
Najni¿szym kapita³em w³asnym dysponowa³a przeciêtna firma budowlana, by³o to 856,5 tys. z³.
W 2004 roku wartoœci aktywów obrotowych wahaj¹
siê od 1,19 mln z³ w przypadku przeciêtnej firmy transportowej do 1,77 mln z³ w firmie handlowej. Znacz¹cy
udzia³ w maj¹tku obrotowym zapasów cechuje oczywiœcie firmê handlow¹ – jest to œrednio 807 tys. z³, podczas
gdy w firmie przetwórstwa przemys³owego 582 tys. z³,
budowlanej 365 tys. z³, transportowej 112 tys. z³,
a w firmie obs³uguj¹cej nieruchomoœci tylko nieco ponad 60 tys. z³. Porównuj¹c maj¹tek obrotowy z poziomem zobowi¹zañ krótkoterminowych – najmniej zad³u¿ona jest przeciêtna firma transportowa (803,2 tys. z³),
najbardziej firma handlowa (1,38 mln z³). Zad³u¿enie
krótkoterminowe firmy obs³uguj¹cej nieruchomoœci wynosi 1,05 mln z³, budowlanej 1,17 mln z³, a firmy przetwórstwa przemys³owego 1,21 mln z³. Zdecydowanie najwy¿sze zad³u¿enie d³ugoterminowe w 2004 roku posiada³a firma zajmuj¹ca siê obs³ug¹ nieruchomoœci, by³o to
œrednio 4,1 mln z³. Firmy transportowa i przetwórstwa
przemys³owego zad³u¿one by³y podobnie, na oko³o 250
tys. z³, firma handlowa 157 tys. z³, a przeciêtna firma
budowlana najmniej, bo tylko na nieca³e 73 tys. z³.
W 2004 roku przeciêtna firma handlowa wypracowa³a
przychody netto ze sprzeda¿y w wysokoœci 10,1 mln z³,
firma przemys³owa 5,7 mln z³, firma transportowa 5,4 mln
z³, budowlana 4,2 mln z³. Najmniejsze przychody ze sprzeda¿y odnotowa³a firma obs³uguj¹ca nieruchomoœci – 3,2
mln z³.
Przeciêtna firma obs³uguj¹ca nieruchomoœci wyda³a
najwiêcej na wynagrodzenia ogó³em, w 2004 roku by³o
to 589,2 tys. z³, w przeciêtnej firmie przetwórstwa przemys³owego, budowlanej i transportowej poziom wynagrodzeñ by³ podobny (od 458 tys. z³ do 475 tys. z³). Najmniejszy fundusz wynagrodzeñ wystêpowa³ w przeciêtnej firmie handlowej – 382,5 tys. z³. Zu¿ycie materia³ów to powa¿na pozycja kosztowa w przypadku firmy
przetwórstwa przemys³owego (3,28 mln z³). Du¿o ni¿sze zu¿ycie materia³ów wystêpuje w firmie budowlanej
(1,53 mln z³) i transportowej (855 tys. z³). Zdecydowanie
najmniej materia³ów zu¿ywaj¹ przeciêtne firmy obs³uguj¹ce nieruchomoœci i handlowe (oko³o 270 tys. z³).
Najwy¿szy œredni zysk z dzia³alnoœci operacyjnej zanotowa³a firma przetwórstwa przemys³owego (325,8 tys.
z³), niewiele ni¿szy firma handlowa (312,2 tys. z³). Przeciêtne ma³e przedsiêbiorstwo transportowe zanotowa³o
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zysk z dzia³alnoœci operacyjnej w wysokoœci 263,2 tys. z³,
a przedsiêbiorstwo budowlane 225,4 tys. z³. Zdecydowanie najni¿szy zysk wypracowa³o przedsiêbiorstwo obs³ugi
nieruchomoœci (53,3 tys. z³). Wynik finansowy brutto równie¿ w ka¿dym przypadku jest dodatni, ale ró¿nice nie s¹
ju¿ tak du¿e, firma handlowa zrealizowa³a 296,5 tys. z³
zysku brutto, przetwórstwa przemys³owego 272,9 tys. z³,
transportowa 236 tys. z³, budowlana 213,9 tys. z³, natomiast przeciêtna firma obs³ugi nieruchomoœci 171 tys. z³.
Najwy¿szy zysk netto równie¿ wypracowa³a firma handlowa (258,7 tys. z³), niewiele mniejszy jest wynik netto
przeciêtnej ma³ej firmy przetwórstwa przemys³owego
(233,5 tys. z³). Firmy transportowa, budowlana i obs³ugi
nieruchomoœci zanotowa³y zysk netto odpowiednio: 179,4
tys. z³, 166, 5 tys. z³, 142,8 tys. z³.
Dla 20% firm wzorcowych zatrudnienie waha siê œrednio od 37 osób (handel hurtowy i detaliczny) do 43 osób
(przetwórstwo przemys³owe). Firmy te charakteryzuj¹ siê
niemal 3-krotnie wiêksz¹ wartoœci¹ aktywów ogó³em,
przychodów netto ze sprzeda¿y oraz zysku z dzia³alnoœci operacyjnej ni¿ firmy przeciêtne.
Wzorcowa ma³a firma przetwórstwa przemys³owego w województwie lubelskim w 2004 roku zatrudnia³a
43 osoby, posiada³a aktywa ogó³em warte 7,5 mln z³,
przychody netto ze sprzeda¿y 14,6 mln z³ i wypracowa³a 1,2 mln z³ zysku operacyjnego, przeznaczaj¹c blisko
911 tys. z³ na wynagrodzenia dla pracowników, czyli
prawie dwukrotnie wiêcej ni¿ firma przeciêtna. Zysk brutto firmy wzorcowej to prawie 1,1 mln z³, a zysk netto
987 tys. z³. Przeciêtne aktywa trwa³e dla takiej firmy to
w 2004 roku 3,5 mln z³, aktywa obrotowe nieca³e 4,5
mln z³. Zobowi¹zania krótkoterminowe dla 20% firm
o najni¿szych zobowi¹zaniach to tylko 144 tys. z³, czyli
prawie o rz¹d wielkoœci mniej ni¿ w przypadku firmy przeciêtnej. Kapita³ w³asny wzorcowej firmy przetwórstwa
przemys³owego to w 2004 roku 3,69 mln z³.
Wzorcowa ma³a firma budowlana zatrudnia³a w 2004
roku 42 osoby, posiada³a aktywa ogó³em 7,9 mln z³, przychody ze sprzeda¿y 11,8 mln z³ i wypracowa³a zysk z dzia³alnoœci operacyjnej w wysokoœci 1,5 mln z³, przeznaczaj¹c 1,07 mln z³ na wynagrodzenia. Zysk brutto jest o 55
tys. z³ ni¿szy od zysku operacyjnego, natomiast zysk netto w 2004 roku to 1,3 mln z³. Kapita³ w³asny firmy wzorcowej to 3,2 mln z³, a zad³u¿enie krótkoterminowe nieco
ponad 133 tys. z³. Aktywa trwa³e firmy wzorcowej to prawie 2 mln z³, a aktywa obrotowe 6,4 mln z³.
Wzorcowa ma³a firma handlowa w województwie
lubelskim w 2004 roku zatrudnia³a 37 osób, posiada³a
aktywa ogó³em w wysokoœci 7,7 mln z³ i wypracowa³a
przychody ze sprzeda¿y oraz zysk z dzia³alnoœci operacyjnej odpowiednio: 27,8 mln z³ i 981,4 tys. z³. Zysk
brutto firmy handlowej by³ œrednio wy¿szy ni¿ zysk operacyjny i wynosi³ nieco ponad 1 mln z³. Wynagrodzenia

w firmie wzorcowej podobnie jak w przeciêtnej w handlu s¹ mniejsze ni¿ w innych sekcjach i wynosz¹ 775
tys. z³. Kapita³y w³asne w przypadku firmy handlowej to
3,5 mln z³, a zad³u¿enie krótkoterminowe nieca³e 135
tys. z³. Kapita³y te finansuj¹ aktywa trwa³e w wysokoœci
3,1 mln z³ oraz aktywa obrotowe – 5,1 mln z³.
Wzorcowa ma³a firma transportowa w województwie
lubelskim w 2004 roku zatrudnia³a œrednio w ci¹gu roku
40 osób, co kosztowa³o ³¹cznie 869,6 tys. z³. Firma wzorcowa zanotowa³a przychody netto ze sprzeda¿y w wysokoœci 11,9 mln z³. Zysk z dzia³alnoœci operacyjnej to blisko 890 tys. z³, zysk brutto niewiele mniej – 870 tys. z³,
a zysk netto 550 tys. z³. Aktywa ogó³em wzorcowej firmy
to 7,4 mln z³, z czego aktywa trwa³e 4,8 mln z³, a aktywa
obrotowe 2,8 mln z³. Maj¹tek ten by³ finansowany kapita³em w³asnym w wysokoœci 5,1 mln z³ oraz zad³u¿eniem
krótkoterminowym – 156 tys. z³.
Wzorcowa ma³a firma zajmuj¹ca siê obs³ug¹ nieruchomoœci podobnie jak firma przeciêtna w tej bran¿y dysponuje bardzo wysokim maj¹tkiem ogó³em na tle innych
bran¿ – 68,8 mln z³. G³ównym sk³adnikiem aktywów jest
maj¹tek trwa³y, który w 2004 roku we wzorcowej firmie
w województwie lubelskim wyniós³ 65,9 mln z³. Tylko nieznaczna czêœæ aktywów ogó³em stanowi maj¹tek obrotowy – œrednio 3,4 mln z³. Maj¹tek ten jest finansowany
przez kapita³ w³asny w wysokoœci œrednio 55,2 mln z³ oraz
zobowi¹zania krótkoterminowe – tylko 66 tys. z³. Firma
wzorcowa podobnie jak przeciêtna wypracowa³a stosunkowo niskie przychody ze sprzeda¿y – 6,8 mln z³, notuj¹c równie niski zysk z dzia³alnoœci operacyjnej (nieca³e
400 tys. z³) przy doœæ wysokich wynagrodzeniach ogó³em
(1,15 mln z³). Zysk brutto jest wy¿szy od operacyjnego
– 659 tys. z³, a zysk netto 542 tys. z³.

3.1.2. Województwo podkarpackie
Przeciêtna ma³a firma handlowa w województwie
podkarpackim w 2004 roku zatrudnia³a 21 osób, transportowa prawie 22 osoby, budowlana i zajmuj¹ca siê
obs³uga nieruchomoœci nieco ponad 23 osoby. Przeciêtne zatrudnienie w firmie przetwórstwa przemys³owego
wynios³o 24 osoby. Maj¹tek ogó³em ma³ej firmy ró¿ni³
siê doœæ znacznie w zale¿noœci od bran¿y, w budownictwie by³o to nieca³e 2 mln z³, w firmie przetwórstwa przemys³owego i handlowej podobnie – 2,7-2,8 mln z³, transportowej 4,1 mln z³, w przeciêtnej ma³ej firmie zajmuj¹cej siê obs³ug¹ nieruchomoœci 16,3 mln z³. Aktywa
trwa³e przeciêtnej firmy budowlanej by³y równie¿ najni¿sze (565 tys. z³). Wartoœæ aktywów trwa³ych w pozosta³ych bran¿ach by³a zdecydowanie wy¿sza – firma
handlowa 963 tys. z³, przetwórcza 1,3 mln z³, transportowa 2,2 mln z³, firma obs³uguj¹ca nieruchomoœci 14,8
mln z³. Maj¹tek obrotowy badanych firm kszta³towa³ siê
nastêpuj¹co: przeciêtna ma³a firma przetwórcza i budowlana 1,4 mln z³, obs³uguj¹ca nieruchomoœci 1,5 mln z³,
handlowa 1,8 mln z³, transportowa prawie 1,9 mln z³.
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Wszystkie badane firmy utrzymuj¹ zapasy, choæ w obs³udze nieruchomoœci jest to zaledwie 83 tys. z³ na koniec 2004 roku. W przeciêtnej firmie transportowej zapasy to nieco ponad 113 tys. z³, przetwórczej 442 tys. z³,
podobnie w budowlanej (496 tys. z³), najwy¿sze wyst¹pi³y w handlu – 869 tys. z³.
W ka¿dej bran¿y w województwie podkarpackim
przeciêtna ma³a firma dysponowa³a dodatnim kapita³em
w³asnym – firma budowlana 856 tys. z³, handlowa 1,19
mln z³, przetwórcza 1,26 mln z³, transportowa 2,18 mln
z³, a firma zajmuj¹ca siê obs³ug¹ nieruchomoœci najwiêcej, bo 11,88 mln z³. Drugim istotnym Ÿród³em finansowania by³y zobowi¹zania krótkoterminowe, których najmniej posiada³a przeciêtna ma³a firma obs³uguj¹ca nieruchomoœci – 924 tys. z³, najwiêcej firmy handlowa
i transportowa – nieco ponad 1,4 mln z³. Zad³u¿enie krótkoterminowe firmy przemys³owej i budowlanej równie¿
by³o podobne i wynios³o odpowiednio 1,04 oraz 1,09 mln
z³. W wiêkszoœci przypadków zad³u¿enie d³ugoterminowe by³o ni¿sze – w przeciêtnej firmie przetwórstwa przemys³owego wynios³o ono nieca³e 298 tys. z³, transportowej 45 tys. z³, ale w firmie budowlanej tylko 47 tys. z³,
a handlowej 131 tys. z³. Wyj¹tkiem jest przeciêtna firma zajmuj¹ca siê obs³ug¹ nieruchomoœci, gdzie zobowi¹zania d³ugoterminowe by³y wy¿sze od krótkoterminowych i wynios³y 3,36 mln z³.
Przeciêtna ma³a firma zajmuj¹ca siê obs³ug¹ nieruchomoœci wypracowa³a w 2004 roku przychody netto ze
sprzeda¿y w wysokoœci 3,58 mln z³, podczas gdy firma
budowlana 3,72 mln z³, przetwórcza 4,6 mln z³, transportowa 8,8 mln z³, a firma handlowa 9,9 mln z³. Poziom wynagrodzeñ w przeciêtnej firmie przetwórczej,
budowlanej i transportowej by³ doœæ podobny (450 - 475
tys. z³), nieco ni¿szy w firmie handlowej (379 tys. z³)
i doœæ wysoki w stosunku do innych bran¿ w firmie obs³uguj¹cej nieruchomoœci (619 tys. z³). Przeciêtna firma
przetwórstwa przemys³owego cechuje siê wysokim zu¿yciem materia³ów – przesz³o 2,05 mln z³, zu¿ycie
w transporcie to 1,85 mln z³. Firma budowlana zu¿y³a
w 2004 roku materia³ów za 1,25 mln z³, w firmach handlowej i obs³uguj¹cej nieruchomoœci s¹ to wartoœci du¿o
ni¿sze (odpowiednio 354 i 305 tys. z³).
W ka¿dej badanej sekcji statystycznej przeciêtna ma³a
firma wykaza³a za 2004 rok dodatni wynik finansowy na
dzia³alnoœci operacyjnej. Najni¿szy zysk operacyjny zanotowa³a firma obs³uguj¹ca nieruchomoœci (151 tys. z³),
najwy¿szy transportowa (572 tys. z³), w pozosta³ych firmach podobnie, od 215 tys. z³ (budowlana) do 269 tys.
z³ (handlowa). Zysk brutto w firmie zajmuj¹cej siê obs³ug¹ nieruchomoœci wyniós³ 152 tys. z³, podczas gdy
w przetwórczej by³o to œrednio 213 tys. z³, budowlanej
216 tys. z³, handlowej 229 tys. z³, a firmie transportowej
495 tys. z³. Wynik finansowy netto równie¿ w ka¿dym
przypadku by³ dodatni i waha³ siê od prawie 123 tys. z³
w firmie obs³uguj¹cej nieruchomoœci do 402 tys. z³ w firmie transportowej.
Wzorcowa ma³a firma przetwórcza w województwie
podkarpackim zatrudnia³a w 2004 roku œrednio 39 osób.
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Dysponowa³a aktywami ogó³em w wysokoœci 7,1 mln z³,
a wiêc przesz³o dwuipó³krotnie wy¿szymi ni¿ firma œrednia. Aktywa trwa³e firmy wzorcowej by³y prawie trzykrotnie wy¿sze ni¿ przeciêtnej i wynios³y 3,9 mln z³.
Œrednie aktywa obrotowe dla 20% najlepszych firm przetwórczych to 3,68 mln z³. Finansowanie maj¹tku odbywa³o siê kapita³em w³asnym na poziomie 4,2 mln z³ oraz
zobowi¹zaniami krótkoterminowymi – 135 tys. z³. Ma³a
firma wzorcowa wypracowa³a przychody netto ze sprzeda¿y na poziomie prawie 11 mln z³. Koszty wynagrodzeñ by³y prawie dwukrotnie wy¿sze w firmie wzorcowej ni¿ przeciêtnej i wynios³y 836 tys. z³. Zyskownoœæ
przedstawia³a siê nastêpuj¹co: zysk z dzia³alnoœci operacyjnej 1,13 mln z³, zysk brutto 1,11 mln z³, zysk netto
983 tys. z³.
Wzorcowe ma³e przedsiêbiorstwo budowlane zatrudnia³o w 2004 roku prawie 44 osoby i wyda³o na wynagrodzenia 1,18 mln z³. Dysponowa³o maj¹tkiem ogó³em
blisko 7,7 mln z³, co pozwoli³o osi¹gn¹æ przychody ze
sprzeda¿y 12,4 mln z³ oraz zysk na dzia³alnoœci operacyjnej 1,1 mln z³. Zysk brutto by³ o 20 tys. z³ ni¿szy,
a zysk netto wyniós³ 998 tys. z³. Aktywa trwa³e firmy
wzorcowej na koniec 2004 roku to 2,55 mln z³, a aktywa obrotowe 4,99 mln z³. Maj¹tek ten finansowany by³
kapita³em w³asnym w wysokoœci 3,7 mln z³ oraz zobowi¹zaniami krótkoterminowymi – 124 tys. z³.
Wzorcowa ma³a firma handlowa zatrudnia w 2004
roku œrednio w ci¹gu roku 39 osób czyli prawie dwukrotnie wiêcej ni¿ firma przeciêtna o podobnym profilu dzia³alnoœci. Podobnie jak firma œrednia wyda³a równie¿ najmniej na wynagrodzenia na tle firm z innych bran¿ –
762 tys. z³. Aktywa ogó³em firmy wzorcowej w handlu
kszta³towa³y siê na poziomie 7,4 mln z³, aktywa trwa³e
2,92 mln z³, a aktywa obrotowe 5,2 mln z³, czyli najwy¿szym wœród firm wzorcowych w poszczególnych
sekcjach statystycznych. Maj¹tek ten by³ finansowany
kapita³em w³asnym w wysokoœci 3,5 mln z³ oraz zobowi¹zaniami krótkoterminowymi – nieca³e 174 tys. z³.
Posiadane zasoby maj¹tkowe i ludzkie pozwoli³y na
wypracowanie przychodów netto ze sprzeda¿y w wysokoœci 26,3 mln z³. Zysk z dzia³alnoœci operacyjnej by³
ni¿szy ni¿ we wzorcowych firmach przetwórstwa przemys³owego i budowlanej i wyniós³ prawie 919 tys. z³,
zysk brutto 860 tys. z³, a zysk netto 755 tys. z³.
Wzorcowa ma³a firma transportowa w 2004 roku
w województwie podkarpackim dysponowa³a relatywnie
niewielkim na tle firm wzorcowych z innych bran¿ maj¹tkiem ogó³em w wysokoœci 6,5 mln z³, jednak poziom
aktywów trwa³ych by³ doœæ wysoki i wyniós³ 4,98 mln
z³, czyli przesz³o dwukrotnie wiêcej ni¿ w firmie œredniej. Aktywa obrotowe firmy œredniej i wzorcowej niewiele siê ró¿ni¹ – dla tej drugiej to tylko 2,03 mln z³.
Finansowanie maj¹tku zapewnia³ kapita³ w³asny oraz zobowi¹zania krótkoterminowe, odpowiednio 3,3 mln z³
oraz 156 tys. z³. Wzorcowe przedsiêbiorstwo zatrudnia³o 36 osób (czyli najmniej na tle innych firm wzorcowych) oraz wyda³o na wynagrodzenia 842 tys. z³. Pozwoli³o to wypracowaæ przychody ze sprzeda¿y w wy-
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sokoœci 10,3 mln z³. Firma wzorcowa zanotowa³a za 2004
rok dodatni wynik finansowy z dzia³alnoœci operacyjnej
na poziomie 870 tys. z³, zysk brutto 761 tys. z³ oraz zysk
netto 646 tys. z³.
Wzorcowe ma³e przedsiêbiorstwo klasyfikowane
w sekcji K, czyli prowadz¹ce dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z obs³ug¹ nieruchomoœci, wynajmem i us³ugami zwi¹zanymi z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej zanotowa³o w 2004 roku przychody ze sprzeda¿y na poziomie
8,4 mln z³ oraz zysk z dzia³alnoœci operacyjnej tylko
454 tys. z³, zdecydowanie najmniej na tle innych bran¿,
ale trzykrotnie wiêcej ni¿ firma œrednia w tej bran¿y. Za-

trudniaj¹c prawie 40 osób wyda³o za to najwiêcej na
wynagrodzenia – 1,2 mln z³, czyli dwukrotnie wiêcej
ni¿ firma przeciêtna. Wzorcowa firma w tej bran¿y podobnie jak œrednia dysponuje bardzo wysokim maj¹tkiem
– w 2004 roku jest to prawie 51 mln z³, co wynika z utrzymywania wysokich aktywów trwa³ych (47,4 mln z³).
Natomiast aktywa obrotowe to nieco ponad 4 mln z³.
Maj¹tek ten jest finansowany równie¿ wysokim kapita³em w³asnym w wysokoœci ponad 35,37 mln z³ oraz niewielkimi zobowi¹zaniami krótkoterminowymi na poziomie nieca³ych 98 tys. z³.

Tablica 2. Wybrane œrednie dla ma³ych przedsiêbiorstw wg sekcji statystycznych w obu województwach w 2004 r.

Zród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z wojewódzkich urzêdów statystycznych
Tablica 3. Wybrane œrednie dla 20% wzorcowych przedsiêbiorstw wg sekcji statystycznych w obu województwach w 2004 r.

Zród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z wojewódzkich urzêdów statystycznych
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3.2. Stopy zmian wielkoœci bilansowych
i wynikowych
3.2.1. Województwo lubelskie
Ma³e firmy w województwie lubelskim odnotowa³y
w 2004 roku w stosunku do roku poprzedniego niewielkie zmiany w zatrudnieniu. Wyj¹tkiem s¹ przedsiêbiorstwa z sekcji I: transport, gospodarka magazynowa
i ³¹cznoœæ, gdzie œrednia dynamika zatrudnienia przeciêtnego w ci¹gu roku wynios³a 8,7%, a dynamika stanów zatrudnienia na koniec roku 5,2%. Przeciêtna firma
przetwórcza oraz budowlana zmniejszy³y poziom zatrudnienia: przeciêtne zatrudnienie w przetwórstwie spad³o
o 1,7%, a w koñcu 2004 roku w porównaniu ze stanem
na koniec 2003 roku by³o mniejsze o 3%. W budownictwie zatrudnienie przeciêtne spad³o o 1,5%, a na koniec
roku spadek wyniós³ 0,4%. Nie zmieni³ siê stan zatrudnienia w koñcu 2004 roku w porównaniu z koñcem 2003
r. w firmie handlowej, a zatrudnienie przeciêtne wzros³o tam o 0,7%. W firmie obs³uguj¹cej nieruchomoœci
praktycznie nie zmieni³o siê zatrudnienie przeciêtne
(wzrost o 0,2%), stan zatrudnienia na koniec 2004 roku
w stosunku do roku poprzedniego wzrós³ o 1,7%.
Aktywa ogó³em wzros³y w przeciêtnych ma³ych firmach województwa lubelskiego w 2004 roku: przetwórczej o prawie 7%, transportowej o 8,5%, handlowej o nieca³e 4%. Najwy¿szy wzrost aktywów odnotowa³a przeciêtna firma budowlana (29,6%). Natomiast firma obs³uguj¹ca nieruchomoœci zanotowa³a spadek maj¹tku ogó³em o 1,2%. Takie zmiany w sytuacji maj¹tkowej wynikaj¹ w du¿ej mierze ze zmian w maj¹tku trwa³ym: aktywa trwa³e wzros³y w najwiêkszym stopniu w budownictwie (18,6%), natomiast spad³y w przeciêtnej firmie
obs³uguj¹cej nieruchomoœci (-1,5%). Wzrost aktywów
trwa³ych w przetwórstwie wyniós³ 5,7%, handlu 3,9%
i transporcie 14,8%.
Zród³a finansowania ma³ych przedsiêbiorstw w województwie lubelskim to przede wszystkim w³asne kapita³y oraz zobowi¹zania krótkoterminowe, w przypadku
kapita³u w³asnego wszystkie bran¿e odnotowa³y wzrost
tej wielkoœci, w najwiêkszym stopniu w budownictwie
– o 35,7%, na podobnym poziomie w przetwórstwie, handlu i transporcie (odpowiednio 15,3%, 12,7%, 11,5%),
wysoki kapita³ przeciêtnej firmy obs³uguj¹cej nieruchomoœci wzrós³ nieznacznie, o 0,3%. Natomiast zobowi¹zania w przypadku wiêkszoœci firm spad³y w 2004 roku.
Zobowi¹zania krótkoterminowe spad³y nieznacznie
w przeciêtnej firmie przetwórczej – 0,6%, handlowej
– 3,3%, oraz obs³uguj¹cej nieruchomoœci – 1,4%. W firmie budowlanej zad³u¿enie krótkoterminowe wzros³o
prawie o jedn¹ pi¹t¹ (19,2%), a transportowej o 9,1%.
Generalnie spad³o i tak niewielkie zad³u¿enie d³ugoterminowe za wyj¹tkiem przeciêtnej firmy przetwórczej,
która odnotowa³a wzrost tego typu d³ugu o 5,7%.

Dynamika przychodów netto ze sprzeda¿y, czyli jeden z najwa¿niejszych wyznaczników perspektyw rozwojowych danej bran¿y wynios³a 9,6% w przypadku przeciêtnej firmy przetwórstwa przemys³owego, 7,9% dla firmy handlowej oraz 4,5% dla firmy transportowej. Niestety spad³y przychody ze sprzeda¿y przeciêtnej ma³ej
firmy w budownictwie – o 10,7% oraz obs³udze nieruchomoœci o 3,5%. Koszty uzyskania przychodów w ma³ych firmach w 2004 roku wykazywa³y tendencje wzrostowe. W przeciêtnej firmie przetwórczej bardzo dynamicznie ros³o zu¿ycie materia³ów (28%), a stopa zmian
wynagrodzeñ to 3,2%. W firmie budowlanej nast¹pi³ 4
procentowy wzrost wynagrodzeñ, równie¿ doœæ znacznie wzros³o zu¿ycie materia³ów (21,1%). W przeciêtnej
firmie handlowej zu¿ycie materia³ów wzros³o o 16,4%,
a wynagrodzenia prawie o 6%. Przeciêtna ma³a firma
transportowa zanotowa³a w 2004 roku dynamiczny,
znacznie wy¿szy od wzrostu sprzeda¿y, wzrost wszystkich pozycji kosztowych. Przyrost wynagrodzeñ wyniós³
najwiêcej na tle wszystkich sekcji w obu województwach
– 14,8%. W przeciêtnej firmie zajmuj¹cej siê obs³ug¹
nieruchomoœci nast¹pi³ wzrost zu¿ycia materia³ów
o 14,9% i wynagrodzeñ o 7%.
W zmianach zyskownoœci ma³ych firm z województwa lubelskiego w 2004 roku nie wystêpuj¹ wyraŸne pozytywne b¹dŸ negatywne tendencje. Dlatego wydaje siê,
i¿ nale¿y z dystansem podchodziæ do oceny ma³ej firmy
na podstawie zmian wyników finansowych w kolejnych
okresach, szczególnie wyniku brutto i netto. Dodatkowo
skalkulowane œrednie dynamiki zmian tych¿e wielkoœci
wynikowych s¹ w wielu przypadkach bardzo wysokie,
co raczej nie jest efektem drastycznych zmian w sytuacji ekonomiczno–finansowej firm, których wyniki pos³u¿y³y do kalkulacji œrednich. Wysoka dodatnia (b¹dŸ
ujemna) dynamika zysku wynika bardziej ze stosunkowo niskiej wartoœci tej kategorii w okresie bazowym.
Wynik z dzia³alnoœci operacyjnej wzrós³ w 2004 roku
w ma³ej firmie przetwórczej o 33,3%, firmie handlowej
o 28,2%, a firmie budowlanej o 4,3%. Przeciêtna firma
transportowa zanotowa³a spadek wyniku z dzia³alnoœci
operacyjnej o 25,5%, a firma obs³uguj¹ca nieruchomoœci o 44,1%. Wynik finansowy brutto w najwiêkszym stopniu wzrós³ w przeciêtnej ma³ej firmie obs³uguj¹cej nieruchomoœci (o 148%), w firmie handlowej o 55,7%, w podobnym stopniu w przetwórczej (54,7%). W przedsiêbiorstwie budowlanym zysk brutto prawie nie zmieni³ siê
(2,7 % wzrostu), spad³ w przedsiêbiorstwie transportowym
prawie o jedn¹ trzeci¹ (32,3%).

3.2.2. Województwo podkarpackie
Przeciêtne zatrudnienie w ma³ej firmie w województwie podkarpackim w 2004 roku wzros³o w bran¿y przetwórczej, nieznacznie bo o 0,6% natomiast w transpor-
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cie o 3,6%. Firma obs³uguj¹ca nieruchomoœci obni¿y³a
zatrudnienie liczone jako przeciêtne w ci¹gu roku
o 0,2%, firma handlowa o 0,3%, a budowlana o 2,1%.
Stan zatrudnienia na koniec 2004 roku w porównaniu do
roku poprzedniego obni¿y³ siê o 6,2% w przeciêtnej firmie budowlanej i o 0,2% w firmie handlowej. Stan zatrudnienia w przetwórstwie przemys³owym na koniec
2004 roku wzrós³ o 0,8%, w obs³udze nieruchomoœci
o 2,3%, a w transporcie o prawie 4%.
Aktywa ogó³em w ma³ych firmach województwa podkarpackiego w 2004 roku ros³y we wszystkich sekcjach,
najwiêcej w transporcie, bo o przesz³o 43,3%, najmniej
w sekcji K – obs³uga nieruchomoœci – tylko o 3,9%. Przeciêtna ma³a firma sekcji I – transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoœæ odnotowa³a w 2004 roku generalny
wzrost, w wiêkszoœci przypadków kilkudziesiêcioprocentowy, prawie wszystkich pozycji bilansu i rachunku wyników, co jest pewnym fenomenem w skali obu województw. Wzrost maj¹tku ogó³em w firmie transportowej
by³ zwi¹zany ze znacz¹cym powiêkszeniem aktywów
trwa³ych – prawie o 58%. W przeciêtnej firmie obs³uguj¹cej nieruchomoœci maj¹tek trwa³y wzrós³ o 4,2%. Ma³a
firma handlowa zanotowa³a wzrost aktywów ogó³em o prawie 7%, ale aktywa trwa³e wzros³y tylko o 2,3%. Przeciêtnej firmie budowlanej aktywów trwa³ych przyby³o
zaledwie o 0,9%, ale aktywa ogó³em mimo to wzros³y
o 13,8%. W przeciêtnej firmie przetwórczej wzrostowi aktywów ogó³em o 10,2% towarzyszy³ wzrost aktywów trwa³ych o 6,7%.
Wraz ze wzrostem zasobów maj¹tkowych ros³y
w 2004 roku w ma³ych firmach województwa podkarpackiego Ÿród³a ich finansowania. Kapita³ w³asny w najwiêkszym stopniu powiêkszy³ siê w przeciêtnej firmie trans-

portowej (o 74,7%), firma przetwórcza zanotowa³a wzrost
tego Ÿród³a finansowania o 17,4%, budowlana o 12,6%,
handlowa o 10,9%, a firma obs³uguj¹ca nieruchomoœci
o 5,6%. We wszystkich badanych sekcjach statystycznych wzros³y zobowi¹zania krótkoterminowe, w najwiêkszym stopniu w budownictwie (48,1%), o prawie jedn¹
czwart¹ w transporcie (23,5%), w pozosta³ych bran¿ach
zmiana ta mieœci³a siê w przedziale od 6,2 do 7,3%.
Zad³u¿enie d³ugoterminowe spad³o tylko w przeciêtnej
firmie handlowej (o 3,8%), niewiele zmieni³o siê w firmach przetwórstwa przemys³owego i obs³udze nieruchomoœci (wzrost na poziomie odpowiednio 0,1% i 0,7%),
znacz¹cy wzrost tego rodzaju d³ugu zanotowa³a firma
budowlana i transportowa (29,3% i 12,1%), choæ oczywiœcie nale¿y pamiêtaæ, ¿e finansowanie zad³u¿eniem
d³ugoterminowym w ma³ych firmach jest bardzo niskie.
Przeciêtna ma³a firma w województwie podkarpackim odnotowuje w 2004 roku wzrost przychodów netto
ze sprzeda¿y niezale¿nie od bran¿y. W firmie transportowej sprzeda¿ roœnie rekordowo o 33,4%, w budowlanej o 13,4%, przetwórczej 10,4%, nieco mniej w handlowej i obs³uguj¹cej nieruchomoœci (7% i 4,7%). Wzrost
przychodów ze sprzeda¿y poci¹gn¹³ za sob¹ w wiêkszoœci
przypadków wzrost kosztów ich uzyskania. Zu¿ycie
materia³ów w najwiêkszym stopniu wzros³o w przeciêtnej firmie transportowej – o 57%, podczas gdy w handlowej o 26,4%, przetwórczej 19,7%, budowlanej 14,6%,
a w firmie obs³uguj¹cej nieruchomoœci o nieca³e 9%. We
wszystkich bran¿ach ros³y wynagrodzenia, najwiêcej
znowu w transporcie (10,6%), w przetwórstwie o 7,6%,
budownictwie 5,9%, najmniej handlu i obs³udze nieruchomoœci (3,7% i 2,3%).

Tablica 4. Stopy zmian wybranych wielkoœci finansowych w ma³ych firmach województwa podkarpackiego i lubelskiego
w 2004 roku

Zród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z wojewódzkich urzêdów statystycznych
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Zyski ma³ych firm w województwie podkarpackim
w 2004 roku ros³y niezale¿nie od bran¿y i w ka¿dym przypadku by³ to wzrost dwucyfrowy. Firma przetwórstwa przemys³owego zanotowa³a wzrost zysku z dzia³alnoœci operacyjnej 25,8%, zysku brutto 55,5%, a zysku netto 70,8%.
Znakomit¹ dynamik¹ zysków mo¿e równie¿ pochwaliæ siê
przeciêtna firma budowlana – wzrost zysku operacyjnego
o prawie po³owê (49,4%), brutto o 75%, ponad dwukrotny
wzrost zysku netto (107,9%). W przeciêtnej firmie handlowej zysk operacyjny wzrós³ o jedn¹ trzeci¹ (30,5%), zysk
brutto o 41%, zysk netto o 53,8%. Przeciêtna firma transportowa zanotowa³a wzrost zysku operacyjnego „tylko”
o 14,5%, zysku brutto o 10% i netto o 19,5%. Trzycyfrowe
wzrosty pozycji wynikowych zanotowa³a przeciêtna firma
obs³uguj¹ca nieruchomoœci: zysku operacyjnego o 117,2%,
brutto 102,3%, netto 102%. Jak jednak ju¿ wspomniano,
nie nale¿y z tych zmian wyci¹gaæ zbyt daleko id¹cych
wniosków, bo np. w przypadku zysku z dzia³alnoœci operacyjnej w obs³udze nieruchomoœci ten przesz³o dwukrotny wzrost oznacza, ¿e przeciêtna firma w tej bran¿y zwiêkszy³a w 2004 roku zysk operacyjny do 151 tys. z³.

3.3. Analiza wskaŸnikowa sytuacji
ekonomiczno–finansowej przeciêtnej
ma³ej firmy
3.3.1. Województwo lubelskie
Przeciêtne ma³e przedsiêbiorstwo w województwie
lubelskim posiada³o w 2004 roku dobr¹ kondycj¹ finansow¹. Wszystkie sekcje wykazywa³y dodatni¹ przeciêtn¹
rentownoœæ sprzeda¿y brutto, ponad 5% w budownictwie
i obs³udze nieruchomoœci. Niespe³na 3% wskaŸnik rentownoœci sprzeda¿y odnotowano dla przeciêtnej firmy
handlowej.
Stopa zwrotu z maj¹tku by³a najwy¿sza w przeciêtnej
ma³ej firmie handlowej, ponad 9%. Niewielkim, 0,6%
poziomem wskaŸnika rentownoœci aktywów charakteryzuje siê przeciêtne ma³e przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê
obs³ug¹ nieruchomoœci.
Zachowanie równowagi finansowej firmy wymaga, aby
wielkoœæ aktywów bie¿¹cych by³a oko³o 2 razy wiêksza
ni¿ kwota zobowi¹zañ bie¿¹cych4 . Wysoki poziom wskaŸnika p³ynnoœci bie¿¹cej 1,3 – 1,5 we wszystkich analizowanych sekcjach oznacza, ¿e przeciêtna, ma³a firma
w ka¿dej bran¿y by³a zdolna do sp³aty bie¿¹cych zobowi¹zañ.
Bezpieczeñstwem finansowym w d³ugim okresie charakteryzowa³y siê przeciêtne, ma³e przedsiêbiorstwa sekcji handlowej i sekcji obs³ugi nieruchomoœci. Dla tej ostatniej sekcji zad³u¿enie kapita³u w³asnego wynosi³o w 2004
roku niespe³na 30%. Jednoczeœnie obce Ÿród³a finansowania maj¹tku w znacznym stopniu stanowi³y zobowi¹zania
d³ugoterminowe (17,5% udzia³ zobowi¹zañ d³ugotermino-

4

wych w sumie bilansowej), co wp³ywa na korzystn¹ sytuacjê finansow¹ przeciêtnej firmy zajmuj¹cej siê obs³ug¹
nieruchomoœci. Najwiêkszy (153,4%), stopieñ zaanga¿owania kapita³u obcego w stosunku do kapita³u w³asnego
charakteryzowa³ przeciêtn¹, ma³¹ firmê budowlan¹. Analizuj¹c strukturê kapita³ów obcych wszystkie analizowane
sekcje, z wyj¹tkiem obs³ugi nieruchomoœci, charakteryzowa³y siê wiêkszym obci¹¿eniem zobowi¹zañ krótkoterminowych (prawie 30% poziom tego wskaŸnika dla sekcji
transportowej, oko³o 50% dla pozosta³ych sekcji) ni¿ zobowi¹zañ d³ugoterminowych (od 3,2% do 9,6% wielkoœci
udzia³u zobowi¹zañ w tych sekcjach).
Stopieñ pokrycia aktywów trwa³ych kapita³em w³asnym
jest ponad 100% dla przeciêtnej firmy w sekcji: przetwórstwo przemys³owe, budownictwo, handel i transport. Jedynie dzia³aj¹ca w obs³udze nieruchomoœci przeciêtna,
ma³a firma nie wykaza³a w swojej strukturze bilansowej
z³otej regu³y w finansowaniu maj¹tku na trwale zaanga¿owanego, co wynika przede wszystkim z du¿ego udzia³u (ponad 93%) aktywów trwa³ych w maj¹tku ogó³em.
Ocena porównawcza sytuacji maj¹tkowo – kapita³owej zmienia siê przy badaniu stopnia pokrycia aktywów
o niskim stopniu p³ynnoœci, tj. aktywa trwa³e i zapasy,
kapita³em sta³ym. Najni¿szy poziom tego wskaŸnika,
72,6% wykazuje przeciêtna firma w bran¿y handlowej,
na co wp³yw mia³o niewielkie zad³u¿enie d³ugoterminowe (6% udzia³u zobowi¹zañ d³ugoterminowych w sumie
bilansowej) i jednoczeœnie du¿y poziom zapasów (29%
udzia³u zapasów w sumie bilansowej).
Korzystn¹ sytuacjê maj¹tkowo – kapita³ow¹ obrazuje
stopieñ finansowania aktywów kapita³em obrotowym.
Najwy¿szy udzia³ kapita³u obrotowego w maj¹tku odnotowano w 2004 roku dla przeciêtnej, ma³ej firmy budowlanej w wysokoœci 17%. W 11% aktywa bie¿¹ce zosta³y
sfinansowane kapita³em obrotowym w przeciêtnych
przedsiêbiorstwach sekcjach przetwórstwa przemys³owego, handlu i transportu. Znikomy 1% poziom tego wskaŸnika odnotowano dla przeciêtnej, ma³ej firmy zajmuj¹cej
siê obs³ug¹ nieruchomoœci.

3.3.2. Województwo podkarpackie
W 2004 roku sytuacja ekonomiczno-finansowa przeciêtnego ma³ego przedsiêbiorstwa by³a korzystna, chocia¿ zró¿nicowana w zale¿noœci od sekcji.
Wszystkie sekcje wykazywa³y dodatni¹ rentownoœæ
sprzeda¿y brutto, przy czym najwy¿szym wskaŸnikiem
charakteryzuje siê przeciêtna firma w budownictwie
(4,6%), a najni¿szym przeciêtna firma handlowa.
Zró¿nicowana by³a efektywnoœæ zarz¹dzania aktywami przeciêtnych firm w ka¿dej z analizowanych sekcji.
Najwiêkszy zwrot z maj¹tku osi¹gnê³o w 2004 roku przeciêtne ma³e przedsiêbiorstwo w sekcji transportowej i budowlanej, ponad 9%. Najmniejsz¹ zdolnoœæ aktywów do
generowania zysku wykazywa³a przeciêtna firma zajmu-
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j¹ca siê obs³ug¹ nieruchomoœci. WskaŸnik rentownoœci
maj¹tku dla tej firmy wyniós³ 0,8%.
We wszystkich analizowanych sekcjach przeciêtna
ma³a firma w 2004 roku by³a zdolna do terminowej regulacji zobowi¹zañ krótkoterminowych. WskaŸnik bie¿¹cej
p³ynnoœci dla sekcji przetwórstwa przemys³owego wyniós³
1,3. Odnotowano zadowalaj¹cy wskaŸnik szybkiej p³ynnoœci (0,9). Przeciêtna ma³a firma tej sekcji mia³a wyp³acalnoœæ gotówkow¹ na poziomie 0,38. Ryzyko utraty p³ynnoœci nie grozi³o równie¿ pozosta³ym, badanym przeciêtnym firmom z sektora budowlanego, transportowego, handlowego i obs³ugi nieruchomoœci. Przeciêtna ma³a firma
zajmuj¹ca siê obs³ug¹ nieruchomoœci (sekcja K) charakteryzowa³a siê optymalnym poziomem p³ynnoœci stopnia
I, II i III.
Stabilnoœæ finansowa firm wi¹¿e siê z ich p³ynnoœci¹
i wyp³acalnoœci¹. Powy¿sze interpretacje danych finansowych firm analizowanych sekcji zapewniaj¹ o bezpieczeñstwie finansowym firm w krótkim okresie czasu. Pog³êbimy tê analizê o ocenê zdolnoœci regulowania zobowi¹zañ firmy w d³ugim okresie. WskaŸnik zad³u¿enia
kapita³u w³asnego okreœla stopieñ zaanga¿owania kapita³u obcego w stosunku do w³asnych Ÿróde³ finansowania
maj¹tku firmy. Wed³ug standardów œwiatowych wielkoœæ

d³ugu nie powinna byæ wiêksza ni¿ poziom kapita³u w³asnego w bran¿ach us³ugowej i handlowej, a dla firm produkcyjnych wskaŸnik kapita³ obcy mo¿e stanowiæ co naj5
wy¿ej dwukrotnoœæ kapita³u w³asnego .
Najwiêksze zad³u¿enie kapita³u w³asnego mia³a przeciêtna ma³a firma handlowa, na poziomie 130,1%. Dla
tej sekcji, jak te¿ dla sekcji: handlowej, przetwórstwa
przemys³owego i obs³ugi nieruchomoœci, tempo wzrostu
kapita³u w³asnego w 2004 roku by³o wy¿sze, ni¿ tempo
wzrostu kapita³ów obcych. Jedynie w przeciêtnej firmie
budowlanej niepokoj¹ca by³a zmiana relacji kapita³ów
w finansowaniu maj¹tku. Œrednie zad³u¿enie kapita³u
w³asnego dla tej sekcji wynios³o 127%. Przy 12,6% stopie zmian kapita³u w³asnego 2004/2003, kapita³ obcy
wzrós³ a¿ o 47,2%.
Struktura kapita³u obcego jest korzystniejsza dla firmy, przy wiêkszym udziale zobowi¹zañ d³ugoterminowych ni¿ krótkoterminowych w pasywach ogó³em. Takie relacje kapita³owe charakteryzuj¹ przeciêtn¹, ma³¹
firmê zajmuj¹c¹ siê obs³ug¹ nieruchomoœciami. Ponad
20% wskaŸnik udzia³u zobowi¹zañ d³ugoterminowych
w finansowaniu maj¹tku wykaza³a analiza tej firmy, przy
niespe³na 6% obci¹¿eniu zobowi¹zaniami krótkoterminowymi.

Tablica 5. Œrednia arytmetyczna wskaŸników finansowych w 2004 r. wg sekcji dla danych sparowanych z lat 2004 i 2003 roku
dla ma³ych firm w województwie podkarpackim i lubelskim

Zród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych z urzêdów statystycznych.
5
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BAROMETR REGIONALNY
Analiza pionowa bilansu po stronie aktywów pozwala oceniæ sytuacjê maj¹tkow¹ firmy. Struktura maj¹tku
jest g³ównie uzale¿niona od charakteru i wielkoœci prowadzonej dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa.
Najwiêkszym, ponad 30% udzia³em zapasów w aktywach ogó³em charakteryzuje siê przeciêtna firma handlowa, co wynika ze specyfiki tej bran¿y. Natomiast dla
przeciêtnych przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w bran¿y
transportowej i obrocie nieruchomoœciami odnotowano
wielkoœæ udzia³u zapasów w sumie bilansowej kolejno
3% i 0,5%. Niepokoj¹ce jest zjawisko wzrostu tego
wskaŸnika, chocia¿ zachowanie ci¹g³oœci produkcji
i wzrostu sprzeda¿y uzasadnia elastyczne dostosowanie
poziomu zapasów. Zwiêkszenie wielkoœci sprzeda¿y
w 2004 roku mia³o wp³yw na wzrost udzia³u nale¿noœci
krótkoterminowych w aktywach ogó³em. Ponad 30%
udzia³em tego sk³adnika maj¹tkowego charakteryzowa³y siê przeciêtne firmy budowlane i transportowe.
Najmniejsz¹, 3 procentow¹ wartoœæ tego wskaŸnika odnotowano dla przeciêtnej firmy zajmuj¹cej siê obs³ug¹
nieruchomoœci, wynajmem i us³ugami zwi¹zanymi z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej.
Wzrost poziomu zapasów i nale¿noœci wp³ywa na
wielkoœæ zapotrzebowania firmy na kapita³ obrotowy.
W przeciêtnych firmach przetwórstwa przemys³owego,
transportowych i obs³ugi nieruchomoœci, poziom wskaŸnika udzia³u kapita³u obrotowego w aktywach ogó³em
by³ niewielki, odpowiednio 9,3%, 9,4% oraz 3%, z uwagi
na ma³e zad³u¿enie d³ugoterminowe, a du¿y poziom zapasów. Jedynie przeciêtne firmy budowlane i handlowe
wykazuj¹ znaczny udzia³ kapita³u obrotowego w sumie
bilansowej, 17% w przeciêtnej firmie transportowej i 13%
w przeciêtnej firmie handlowej.
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