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Wstęp
Wprowadzenie gospodarki rynkowej spowodowało nasilenie konkurencji
mi dzy przedsi biorstwami, istotne stały si nawet niewielkie elementy kosztów
lub pozycji dochodowych. Kierownicy przedsi biorstw zmuszeni zostali do poszukiwania jak najlepszych rozwi za , a to jest mo liwe w warunkach wykorzystania nowoczesnych metod analizy ekonomicznej.
Analiz ekonomiczn nazywa si rozpoznanie stanów i procesów ekonomicznych w przedsi biorstwie, ze szczególnym uwzgl dnieniem zale no ci
przyczynowo-skutkowych. Jest ona instrumentem słu cym do poznania przebiegu i rezultatów procesów gospodarczych. Definiuje si j równie jako dyscyplin zajmuj c si wyszukiwaniem i mierzeniem zwi zków zachodz cych
mi dzy zjawiskami ekonomicznymi oraz wykrywaniem, za pomoc rozmaitych
metod badawczych, prawidłowo ci dotycz cych zachowywania si podmiotów
gospodarczych i ich reakcji na bod ce płyn ce z otoczenia.
Analiza ekonomiczna pozwala na dokonanie oceny bie cej działalno ci
podmiotów gospodarczych i obejmuje takie zagadnienia, jak: istot oraz wst pn analiz sprawozda finansowych, badanie kondycji finansowej przedsi biorstwa, w szczególno ci jego płynno ci finansowej, stopnia zadłu enia, sprawno ci
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działania, zyskowno ci oraz oceny rynkowej warto ci akcji i kapitału. Analiza
ekonomiczna pozwala na badanie czynników kształtuj cych wyniki finansowe przedsi biorstw, badanie dochodów ze sprzeda y oraz kosztów własnych,
co stanowi podstaw do podejmowania decyzji dotycz cych zarówno bie cej,
jak i przyszłej działalno ci gospodarczej. Du e znaczenie analizy ekonomicznej
w zarz dzaniu podmiotami gospodarczymi sprawia, e zaczyna ona zajmować
wysok pozycj w ród funkcji zarz dzania i coraz cz ciej zaliczana jest do
funkcji podstawowych przedsi biorstwa.
Warunkiem podejmowania racjonalnych decyzji i efektywnego funkcjonowania przedsi biorstwa jest analiza osi ganych rezultatów gospodarowania.
Kierownictwo firmy, w celu sprawnego zarz dzania, musi posiadać dobre rozeznanie rzeczywistej skuteczno ci podejmowanych decyzji. Uzyskiwane wyniki
mog potwierdzić słuszno ć dotychczasowych sposobów post powania, b d
te jej zaprzeczyć.
Analiza osi gni tych wyników gospodarowania jest niezb dna do prawidłowego funkcjonowania przedsi biorstwa [Wi ckowski 1988, s. 32]. Umo liwia
bowiem stawianie diagnoz w jednostkach operacyjnych, polega na dzieleniu
danej cało ci na cz ci i rozpatrywaniu ka dej z nich osobno [Encyklopedia...
1973, s. 87].
Przedmiotem analizy s zjawiska i procesy gospodarcze, które maj miejsce
we wszystkich dziedzinach działalno ci przedsi biorstwa, przy jednoczesnym
nawi zaniu do sytuacji w otoczeniu przedsi biorstwa. Przedsi biorstwo, a właciwie jego kierownictwo, dla utrzymania konkurencyjno ci na rynku musi dobrze znać otoczenie, a tak e słabe i mocne strony swoje oraz konkurentów.
Uwzgl dniaj c kryterium przedmiotowe, mo na wyodr bnić analiz makroi mikroekonomiczn . Przedmiotem analizy makroekonomicznej s stany i wyniki ekonomiczne całej gospodarki narodowej. Sporz dzaj j centralne organy
administracji pa stwowej, w tym Ministerstwo Finansów i Główny Urz d Statystyczny. W niniejszym artykule zaj to si analiz mikroekonomiczn , której
przedmiotem s badania stanów i wyników działalno ci ekonomicznej, a tak e
podmiotów gospodarczych [Bednarski 1993, s. 14].
W ostatnich kilkudziesi ciu latach wzrasta znaczenie procesów logistycznych w przedsi biorstwie. Obejmuj one wielorakie działania, spo ród których
na czele, w tym w zakresie kosztów, wysuwa si transport i gospodarka magazynowa. W opracowaniu przedstawiona zostanie sytuacja ekonomiczna celowo wybranego przedsi biorstwa logistycznego „mimo woli”, zwi zanego z ratownictwem medycznym, zlokalizowanego w Kielcach (województwo wi tokrzyskie). Celem opracowania było rozpoznanie funkcjonowania i problemów
ekonomicznych działania jednostki, w której transport jest immanentn cech
działania.
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Charakterystyka więtokrzyskiego Centrum
Ratownictwa i Transportu Sanitarnego w Kielcach
Pierwsza stacja pogotowia ratunkowego w Kielcach powołana została
9 pa dziernika 1949 r. z ramienia Polskiego Czerwonego Krzy a i mie ciła si
w baraku przy ul. Staszica. W tym czasie pogotowie ratunkowe dysponowało
10 karetkami i ju w pierwszym kwartale swojej działalno ci zrealizowało 1250
usług. Od 1 stycznia 1951 r. stacje pogotowia ratunkowego przeszły pod bezporedni zarz d Wydziałów Zdrowia Prezydiów Rad Narodowych, co spowodowało intensywniejszy rozwój placówek. W 1961 r. Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Kielcach nadzorowała i koordynowała prac 18 stacji powiatowych, 5 miejskich i 1 podstacji.
Do zada zwi zanych z taborem samochodowym, w odpowiedzi na potrzeby
pogotowia ratunkowego, powołano Wojewódzk Kolumn Transportu Sanitarnego. Została ona uruchomiona w 1953 r. i pocz tkowo dysponowała 15 karetkami (Skoda, Fiat 1100, Volvo, Renaut, Chevrolet). W latach pó niejszych zacz ły
przewa ać samochody marki Warszawa, a jeszcze pó niej Fiaty 125p. W 2000 r.
poł czono Wojewódzk Stacj Pogotowia Ratunkowego i Wojewódzk Kolumn
Transportu Sanitarnego – powstała nowa jednostka o zasi gu wojewódzkim pod
nazw wi tokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Rejonem działania obejmuje ona miasto Kielce, jeden powiat
grodzki i dziesi ć powiatów ziemskich. Populacja, dla której sprawuje wiadczenia medyczne to ponad milion mieszka ców. Od tego czasu nast piły olbrzymie
zmiany w organizacji zakładu. wi tokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego uzyskało liczne certyfikaty i wyró nienia, wiadcz ce
o wysokiej jako ci wiadczonych usług oraz wiedzy i profesjonalizmie personelu
medycznego. Rozpocz to tak e przygotowania do wdro enia systemu jako ci ISO
9001: 2000. Wyra nie wzrosła równie warto ć maj tku Centrum (tab. 1–3).
W analizowanym okresie warto ć maj tku uległa znacznemu powi kszeniu
(prawie trzykrotnie), zwłaszcza ze wzgl du na wzrost warto ci rodków trwałych, z około 9,5 do ponad 24 mln zł (tab. 1). Szczególnie szybko zwi kszyła
si warto ć budynków i budowli (sze ciokrotnie) oraz inwestycji krótkoterminowych (o 68%).
W okresie badawczym nast pił wzrost nominalnej warto ci maj tku, przy
czym w wi kszym stopniu zaobserwowano go w odniesieniu do rzeczowego maj tku trwałego. Przewa aj cym składnikiem maj tku trwałego jest jego rzeczowy maj tek trwały, którego udział systematycznie ro nie w czasie.
W strukturze rzeczowego maj tku widoczna jest tendencja do zwi kszania
si udziału budynków i budowli, jak równie pozostałych rodków trwałych.
Zjawisko to uznaje si za pozytywne, poniewa widoczne jest zwi kszanie war-
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Tabela 1
Wielko ć majątku trwałego i nale no ci więtokrzyskiego Centrum Ratownictwa i Transportu Sanitarnego w latach 2005–2009
Warto ć majątku i nale no ci w latach [zł]

Wyszczególnienie
2005
Majątek trwały
Warto ci
niematerialne
Rzeczowe aktywa
trwałe
rodki trwałe
a) grunty

2006

2007

10 864 294,41 13 491 393,30

2008

2009

15 008 149,74 18 608 476,70

27 970 798,70

212 836,48

15 008 149,74 18 608 476,70

27 970 798,70

10 780 683,65 13 220 001,82

14 894 283,09 18 568 921,70

24 792 302,76

9 513 537,13 13 220 001,82

14 856 951,09 16 529 892,89

24 177 263,82

25 055,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 847 716,67

4 447 842,34

5 600 475,97

7 354 973,95

11 193 007,05

635 874,95

726 222,93

669 297,13

670 550,97

648 577,69

rodki transportu

5 531 687,90

6 625 532,01

7 113 130,72

7 078 174,67

8 704 746,20

e) pozostałe rodki
trwałe

1 498 257,61

1 420 404,54

1 474 047,27

1 426 193,30

1 888 351,00

15 302 664,35 20 101 326,47

15 973 795,12

b) budynki
i budowle
c) urządzenia
techniczne
i maszyny
d)

f) inwestycje
krótkoterminowe
Nale no ci
krótkoterminowe

9 490 198,53 12 542 125,83
6 251 494,72

6 476 543,90

4 149 195,90

4 153 002,97

4 989 204,38

ródło: Opracowanie własne.

to ciowego wymiaru grupy budynków i budowli. Oznacza to, e nie zmieniaj
si one w wymiarze ilo ciowym, ale zwi ksza si ich warto ć. Bior c pod uwag
charakter działalno ci przedsi biorstwa, nale y ocenić taki fakt za prawidłowy.
Zwi kszanie si warto ci rodków z grupy maszyny i urz dzenia techniczne
wiadczy o realizowanym w przedsi biorstwie post pie technicznym oraz o ci głych procesach odnowy i modernizacji parku maszynowego. Zjawisko to jest
wa ne dla przedsi biorstwa, poniewa w modernizacji parku maszynowego i post pie technologicznym jednostka upatruje swoj przewag konkurencyjn . Od
nowoczesnej linii technologicznej zale y jako ć wykonywanych usług. Inwestycje zwi zane z odtworzeniem i rozbudow maszyn, urz dze , rodków transportu s niew tpliwie tendencj pozytywn w rozwoju przedsi biorstwa.
Zgodnie z oczekiwaniami w ród maj tku trwałego dominowały rodki trwałe. Jako niekorzystn tendencj nale y ocenić stale malej cy udział warto ci maj tku obrotowego w aktywach (tab. 2).
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Tabela 2
Wska niki finansowe1 dotyczące struktury aktywów
nictwa i Transportu Sanitarnego za lata 2005–2009
Nazwa wska nika

więtokrzyskiego Centrum Ratow-

Warto ć wska ników finansowych w latach [%]
2005

2006

2007

2008

2009

73,11

79,32

80,49

70,27

78,36

0,09

0,64

45,29

42,77

56,13

Udział rzeczowego majątku trwałego w aktywach
ogółem

39,91

39,89

42,72

42,67

49,75

Udział majątku obrotowego w aktywach ogółem

59,77

59,28

57,24

57,23

43,87

1,19

0,87

0,93

0,79

1,14

23,99

22,21

25,67

31,66

27,94

Udział majątku trwałego w aktywach ogółem
Udział warto ci niematerialnych w aktywach ogółem

Udział zapasów w aktywach ogółem
Udział rodków pienię nych w aktywach ogółem

ródło: Opracowanie własne.
Tabela 3
Wska niki finansowe dotyczące struktury pasywów
nictwa i Transportu Sanitarnego

więtokrzyskiego Centrum RatowWarto ć wska ników w latach [%]

Wyszczególnienie
2005

2006

2007

2008

2009

73,11

79,32

80,49

70,27

78,36

Udział zobowiązań długoterminowych w pasywach
ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Udział zobowiązań krótkoterminowych w pasywach
ogółem

26,89

19,88

18,75

21,41

14,36

Udział kapitałów własnych w pasywach ogółem

ródło: Opracowanie własne.
Tabela 4
Wybrane relacje pomiędzy aktywami i pasywami
Warto ć wska nika w latach

Nazwa wska nika
2005

2006

2007

2008

2009

Wska nik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym

181,78

194,80

188,25

164,31

139,61

Wska nik pokrycia majątku obrotowego kapitałami
krótkoterminowymi

44,98

33,53

32,76

37,40

32,75

ródło: Opracowanie własne.
1

Wszystkie wska niki finansowe w niniejszym artykule obliczono z wykorzystaniem formuł zaprezentowanych w [Sierpi ska, Jachna 2004, s. 147–200].
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Analiza wska nikowa bilansu ma na celu okre lenie struktury kapitałowo-maj tkowej bilansu, która odzwierciedla poziome powi zania pomi dzy poszczególnymi pozycjami aktywów i pasywów. Złota reguła bilansowa mówi, e
maj tek trwały, obci ony wysokim ryzykiem, powinien być w pełni sfinansowany kapitałem własnym, co wiadczy o niezale no ci finansowej firmy. Maj tkowi obrotowemu natomiast odpowiadać mog zobowi zania krótkoterminowe. Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, e złota reguła finansowa została
w badanym przedsi biorstwie we wszystkich latach zachowana. Tak e maj tek
obrotowy w znacznym stopniu był pokryty kapitałem własnym.
We współczesnej gospodarce bardzo wa na jest relacja maj tku obrotowego do zobowi za krótkoterminowych, okre la ona bowiem poziom płynno ci
finansowej, która mierzy zdolno ć firmy do wywi zywania si z bie cych zobowi za . Do realizacji zobowi za wykorzystywane s poszczególne składniki
maj tku obrotowego pocz wszy od zapasów, poprzez nale no ci krótkoterminowe oraz rodki pieni ne, które mog być szybko zamienione na gotówk .
W tabeli 5 przedstawiono poziom płynno ci w badanym przedsi biorstwie.
Z wylicze wynika, e w badanym przedsi biorstwie płynno ć była wysoka.
Zbyt niski jej poziom wiadczy o trudno ciach w spłacie zobowi za bie cych,
jednak „nadpłynno ć” wskazuje na nieprawidłowo ci, takie jak nadmierny poziom zapasów lub niski poziom odzyskiwania spłat nale no ci od kontrahentów.
Poza płynno ci analityków zwykle interesuje rentowno ć sprzeda y, która informuje o warto ci zysku operacyjnego, zysku brutto, czy te zysku netto
przypadaj cego na ka d złotówk sprzedanych towarów i produktów. Istotna
jest te rentowno ć posiadanego maj tku. Rentowno ć maj tku odzwierciedla
efektywno ć firmy w zakresie generowania zysku, okre la jaka kwota zysku
operacyjnego lub zysku netto przypada na jednostk zaanga owanego kapitału.
Rentowno ć kapitału własnego ilustruje te mo liwo ć firmy w zakresie generowania zysku z zainwestowanego przez akcjonariuszy kapitału własnego oraz
okre la jaka kwota zysku netto przypada na jednostk zainwestowanego przez
akcjonariuszy kapitału. Sytuacj w tym zakresie w badanym przedsi biorstwie
zaprezentowano w tabelach 6 i 7.
Tabela 5
Wska niki płynno ci badanego przedsiębiorstwa
Warto ć wska ników w latach
2005

2006

2007

2008

2009

Optymalna
wielko ć

Wska nik bie ący

2,22

2,98

3,05

2,67

3,05

1,2–2,0

Wska nik szybki

2,17

2,93

3,00

2,63

2,97

1,0–1,2

Nazwa wska nika

ródło: Opracowanie własne.
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Tabela 6
Rentowno ć sprzeda y badanego przedsiębiorstwa
Nazwa wska nika

Warto ć wska ników w latach
2005

2006

2007

2008

2009

Wska nik rentowno ci operacyjnej

5,57

10,36

2,07

5,34

4,88

Wska nik rentowno ci brutto

6,96

15,89

3,07

6,53

5,85

Wska nik rentowno ci netto

6,81

15,77

2,91

6,40

5,67

ródło: Opracowanie własne.
Tabela 7
Rentowno ć majątku
Nazwa wska nika
Wska nik rentowno ci operacyjnej majątku

Warto ć wska ników w latach
2005

2006

2007

2008

2009

6,96

11,72

2,54

7,00

6,06

Wska nik rentowno ci netto majątku (ROA)

8,52

17,83

3,58

8,39

7,04

Wska nik rentowno ci kapitału własnego

11,65

22,47

4,45

11,95

8,98

2005

2006

2007

2008

2009

Wska nik ogólnego zadłu enia

0,27

0,21

0,19

0,29

0,22

Wska nik zobowiązania długoterminowego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wska nik zadłu enia kapitału własnego

0,37

0,26

0,24

0,42

0,27

ródło: Opracowanie własne.
Tabela 8
Struktura finansowania przedsiębiorstwa
Nazwa wska nika

Warto ć wska nika w latach

ródło: Opracowanie własne.

Ogólnie mo na stwierdzić, e poziom rentowno ci badanego przedsi biorstwa był bardzo zmienny, od wysokiego w 2006 r., po relatywnie niewielki
w 2007 r. Przyczyn tej zmienno ci nale y poszukiwać nie wewn trz przedsi biorstwa (tu zmiany były niewielkie), a raczej w jego otoczeniu, na którego stan
przedsi biorstwo nie miało wpływu.
Ostatnim elementem analizy finansowej badanego przedsi biorstwa jest
rozpoznanie ródeł jego finansowania (tab. 8). Wyliczone wska niki okre laj
struktur finansowania prowadzonej działalno ci gospodarczej, a tak e ujawniaj udział zobowi za w maj tku całkowitym i kapitale własnym firmy. Relacje
te okre laj stopie ryzyka finansowego i mo liwo ci dalszego pozyskiwania
rodków pieni nych z zewn trznych ródeł finansowania.
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Z podanych danych wynika, i sytuacja przedsi biorstwa jest do ć stabilna,
poniewa nie posiadało ono zobowi za długoterminowych, za zobowi zania
krótkoterminowe nie stwarzały zagro enia dla jego dalszego funkcjonowania.

Wnioski
1. Przeprowadzona analiza wska nikowa wskazuje na dobr sytuacj finansow badanego przedsi biorstwa. Istniej w nim prawidłowe relacje w zakresie finansowania maj tku firmy, za maj tek obrotowy jest jedynie w cz ci
finansowany przez kapitały krótkoterminowe, co odzwierciedla niezale no ć finansow przedsi biorstwa i stwarza firmie korzystn pozycj w razie
trudno ci finansowych.
2. Korzystn sytuacj finansow firmy potwierdzaj wska niki płynno ci, których warto ci kształtuj si na poziomie zapewniaj cym pełn zdolno ć do
terminowej spłaty zobowi za .
3. Wska niki efektywno ci gospodarowania wskazuj na umiarkowan efektywno ć wykorzystania składników maj tku firmy. Niskie poziomy wska ników rotacji zapasów i nale no ci wskazuj na konieczno ć dokładnej analizy stanu zapasów i nale no ci.
4. Rentowno ć sprzeda y kształtuje si na poziomie przybli onym do redniej
w bran y. Mniej korzystnie kształtuje si natomiast wysoko ć wska nika
rentowno ci kapitału. Wska niki zadłu enia i obsługi długu kształtuj si
w granicach, które mo na uznać za niestwarzaj ce zagro enia.
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Financial Situation of the Transport Company
(on the example of więtokrzyskie Rescue Centre
Sanitary and Transport in Kielce)
Abstract
This article presents the financial position of transport company on the
example of wi tokrzyskie Centre for Sanitary Rescue and Transport in Kielce.
Ratio analysis has been carried out, which indicates a good financial situation
of the enterprise. The company’s financial situation has been studied by means
of measures of liquidity and efficiency, as well as inventory and receivables
onvercion cycles. The company has also been analyzed in the direction of ROS
and ROA. The final element of financial analysis study was to identify sources
of business financing.

