
Ekonomiczne konsekwencje decyzji przedsiębiorstwa SONKO Sp.z.o.o. na 

podstawie analizy ekonomicznej z użyciem danych mikroekonomicznych i 

makroekonomicznych. 

Economic consequences of the decision of SONKO Sp. z o. o. based on 

economic analysis using microeconomic and macroeconomic data. 

Wstęp 

Firma Sonko obecna jest na rynku od roku 1989. Ich celem od zawsze jest dostarczanie 

klientom zdrowych i smacznych produktów z najwyższej jakości składników. 

W tej pracy chciałabym pokazać jakie ekonomiczne konsekwencje poniesie przedsiębiorstwo, 

w wyniku podejmowania decyzji i podejścia do ryzyka oraz jej rozwoju na podstawie 

trzyletniej analizy wskaźników tego przedsiębiorstwa. Pierwszym krokiem do dobrego 

rozwoju przedsiębiorstwa jest przestrzeganie przez jej władze zasady ograniczonej 

odpowiedzialności, która mówi o rozdzieleniu majątku własnego właściciela bądź właścicieli 

od majątku przedsiębiorstwa, ponieważ gdy przedsiębiorstwo upada właściciel traci to co 

należy do przedsiębiorstwa, a nie także swój majątek. 

In this work I would like to show what economic consequences a company will incur because 

of making decisions and approach to risk and its development based on a three-year analysis 

of the company's indicators. The first step to good company development is the compliance of 

its authorities with the principle of limited liability, which refers to the separation of the 

proprietary property of the owner or owners from the company's assets, because when the 

enterprise falls, the owner loses what belongs to the enterprise, and not also its assets. 

The Sonko company has been present on the market since 1989. Their goal has always been 

to provide customers with healthy and tasty products of the highest quality ingredients. 

 

Analiza ekonomiczna 

Na początek chciałabym przedstawić jak kształtują w przedsiębiorstwie SONKO Sp.z.o.o 

takie wartości danych w poszczególnych latach jak:  

• kFR-stopa wolna od ryzyka     

• kMe-stopa zwrotu z przeciętnej inwestycji w aktywa na rynku   

• ZwD-zobowiązania wobec dostawców    

• E-kapitał własny      

• D-dług       

• βu-β nie lewarowana, nie korzystająca z długu    

• βL-współczynnik ryzyka uwzględniający ryzyko indywidualne, finansowe i operacyjne 

• kd-koszt kapitału obcego     

• ke-koszt kapitału własnego     

• kMd-stopa przeciętnego kosztu kredytu dla przeciętnego przedsiębiorstwa 

• CC-koszt kapitału      

• EVA-ekonomiczna wartość dodana    



    

Wartości dla 2016r. 

 

Wartości dla 2015r. 

 

Wartości dla 2014r. 

 

W powyższych tabelach przedstawione są wartości, znajdujące się w bilansie danego 

przedsiębiorstwa jak i obliczane na podstawie odpowiednich wzorów . Bilans jest 

zestawieniem aktywów i pasywów jednostki sporządzane na początek (bilans otwarcia) i 

koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego (obrachunkowego) w organizacjach 

prowadzących księgowość według zasad tzw. pełnej rachunkowości. Należy do 

obowiązkowych elementów sprawozdania finansowego. 

Struktura pasywów w bilansie pokazuje nam proporcje pomiędzy kapitałem własnym, a 

obcym. Większy stan posiadania kapitału własnego powoduje, że przedsiębiorstwo staje się 

coraz bardziej bezpieczne( mniej podatne na straty czy upadek). 

𝑊𝑖ę𝑘𝑠𝑧𝑦 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑜𝑏𝑐𝑦 = 𝑇𝑎ń𝑠𝑧𝑦 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑦 

Jako kapitał własny w przedsiębiorstwie rozumie się zysk wygospodarowany podczas 

rozwoju firmy i zatrzymany w firmie, kapitał wniesiony przez właścicieli. Kapitał własny jest 

elementem bezpiecznym w firmie, gdyż nie trzeba go oddać dopóki przedsiębiorstwo nie 

zostanie zamknięte lub zlikwidowane, a także nie trzeba płacić od niego odsetek. 

Natomiast kapitał obcy jest dany na określony czas i ustaloną kwotę, kapitał obcy jak i własny 

może być dany przez tą samą osobę. 

Przez EBITDA rozumie się zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od 

zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji 

wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.  

NOPAT jest to zysk operacyjny netto po opodatkowaniu. W zysku operacyjnym nie 

uwzględnia się sposobu finansowania działalności przedsiębiorstwa, a więc odsetek. Podatek 

naliczany jest w odniesieniu do EBIT, nie do zysku brutto. NOPAT jest wykorzystywany 

przez analityków i inwestorów jako precyzyjny i dokładny pomiar rentowności 

przedsiębiorstwa na przestrzeni lat oraz względem konkurencji. 

 EVA jest miernikiem wyników działalności przedsiębiorstwa różniącym się od większości 

innych tym, że potrąca z zysku koszty całego kapitału zainwestowanego przez firmę. 

 

 

kFR[%] kme[%]      ZwD        E Pasywa całk.         D          Bu        BL        ke[%]    kmd[%]     kd[%]    CC[%]   EBITDA      DA NOPAT     EVA     1-T

2,7 8,7 15622 118322 236696 102752 0,9 0,61 1,04 8,9 4 4,1 6,3 21382 10111 25509 11566 0,81

 

 

kFR[%] kme[%]      ZwD        E Pasywa całk.         D          Bu        BL        ke[%]    kmd[%]     kd[%]    CC[%]   EBITDA      DA NOPAT     EVA     1-T

2,5 8,6 24012 110734 219932 85186 0,8 0,72 1,17 9,6 4 4,3 6,9 28902 8428 30237 16640 0,81

 

 

kFR[%] kme[%]      ZwD        E Pasywa całk.         D          Bu        BL        ke[%]    kmd[%]     kd[%]    CC[%]   EBITDA      DA NOPAT     EVA     1-T

2,5 8,3 20819 96976 201423 83628 0,9 0,8 1,36 10,4 4 4,5 7,3 23616 5558 23631 10490 0,81

 

 



Poniżej znajduje się zestawienie rentowności danego przedsiębiorstwa w poszczególnych 

latach, gdzie  

o ROE oznacza rentowność operacyjną kapitału własnego  

o ROA oznacza rentowność operacyjną aktywów  

Rok 2016 dla ROA: 

 

Porównanie z sektorem:  

 

kd=4,1%   ROA >kd, oznacza to że przedsiębiorstwo w sposób efektywny wykorzystuje dług 

Rok 2015 dla ROA:  

 

Porównanie z sektorem: 

 

kd= 4,3 %   ROA >kd, oznacza to że przedsiębiorstwo w sposób efektywny wykorzystuje dług 

Rok 2014 dla ROA:  

 

Porównanie z sektorem: 

 

kd= 4,5%   ROA >kd, oznacza to że przedsiębiorstwo w sposób efektywny wykorzystuje dług 

NI INT TA ROA [%]

7588 3437 236696 4,66

NI INT TA ROA  [%]

13758 3793 219932 7,98

NI INT TA ROA  [%]

12846 2662 201423 7,70



 

 

Rok 2016 dla ROE: 

NI E ROE [%] 

7588 118322 6,4 

  

Porównanie z sektorem:  

 

ke=8,9%  ROE < ke oznacza to, że kapitał własny firmy jest wykorzystywany w sposób 

nieefektywny :( 

 

 

 



Rok 2015 dla ROE: 

NI E ROE [%] 

13758 110734 12,4 

  

Porównanie z sektorem: 

 

ke=9,6%   ROE > ke oznacza to, że kapitał własny firmy jest wykorzystywany w sposób 

efektywny :) 

Rok 2014 dla ROE: 

NI E  ROE [%] 

12846 96976 13,2 

 Porównanie z sektorem: 

 

ke=10,4%  ROE > ke oznacza to,  że kapitał własny firmy jest wykorzystywany w sposób 

efektywny :) 

 



 

W powyższych wskaźnikach widoczna jest niekorzystna zmiana w wykorzystywaniu kapitału 

własnego firmy, ponieważ w latach 14/15zarządzanie finansami było dobra, a kapitał własny 

był wykorzystywany efektywnie. W roku 2016 nastąpiło pogorszenie i nieefektywne 

wykorzystywanie kapitału własnego. 

 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – wskaźnik rentowności oznaczający jak 

wiele zysku udało się wygospodarować spółce z wniesionych kapitałów własnych. ROA to 

stosunek zysku netto spółki do wartości jej aktywów; może być też obliczany jako iloczyn 

rentowności sprzedaży oraz wskaźnika obrotu aktywów. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑁𝐼 + 𝐼𝑁𝑇

𝑇𝐴
 

𝑅𝑂 =
𝑁𝐼

 
 

Gdzie: NI- zysk netto, E-kapitał własny, TA- całkowite aktywa, natomiast 

INT-odsetki ( koszty finansowe) 

 

Wskaźniki płynności 

Do wskaźników płynności, które będą uwzględniane w mojej analizie należą: 

o WBP- wskaźnik płynności bieżącej, którego obliczeń możemy dokonać z 

następującego wzoru: 

𝑊𝐵𝑃 =
𝑍𝐴𝑃 +𝑁𝐴𝐿 + Ś𝑅. 𝑃𝐼 𝑁.

𝑍𝑂𝐵. 𝐾𝑅Ó𝑇. 𝑇 𝑅.
=
𝐴𝐾𝑇𝑌𝑊𝐴 𝑂𝐵𝑅𝑂𝑇𝑂𝑊 

𝑍𝑂𝐵.𝐾𝑅Ó𝑇. 𝑇 𝑅.
 

 

Wskaźnik ten jest nazywany wskaźnikiem trzeciego stopnia . Określa ile razy aktywa 

obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące . Optymalna wielkość tego wskaźnika waha się w 

przedziale 1,5 – 2. Wskaźnik osiągający wielkość 2 oznacza , że aktywa obrotowe są 

dwukrotnie większe od zobowiązań bieżących . Wysoka wartość tego wskaźnika ( powyżej 2 

) może świadczyć o nadmiernym zamrożeniu kapitału w aktywach obrotowych . Zbyt  niski 



poziom ( poniżej 1,5 ) może oznaczać problemy ze spłatą wszystkich zobowiązań bieżących 

w sytuacji gdyby wszyscy wierzyciele zażądali natychmiastowej ich spłaty. 

 

o WPP-wskaźnik płynności przyśpieszonej, który obliczamy następująco: 

𝑊𝑃𝑃 =
𝐴𝐾𝑇. 𝑂𝐵𝑅. +𝑍𝐴𝑃

𝑍𝑂𝐵.𝐾𝑅Ó𝑇. 𝑇 𝑅
 

 

Wskaźnik płynności przyśpieszonej jest nazywany wskaźnikiem drugiego stopnia . 

Określa ile razy płynny majątek obrotowy pokrywa zobowiązania bieżące . 

Optymalny poziom wskaźnika powinien wynosić ok.1(100 %) . Wskaźnik na 

poziomie 1 i wyższym oznacza, że płynne środki obrotowe gwarantują spłatę 

bieżących zobowiązań wymagalnych w terminach . Niższy poziom wskaźnika 

świadczy o zbyt dużym zaangażowaniu środków jednostki w zapasy twardo zbywalne. 

. 

o WŚR.P-wskaźnik środków pieniężnych, który możemy otrzymać z następującego 

wzoru: 

 

𝑊Ś𝑅. 𝑃 =
𝐴𝐾𝑇. 𝑂𝐵𝑅 − 𝑍𝐴𝑃 − 𝑁𝐴𝐿

𝑍𝑂𝐵.𝐾𝑅Ó𝑇. 𝑇 𝑅.
 

Wskaźnik środków pieniężnych uwzględnia najbardziej płynne środki pieniężne w kasie i na 

rachunkach bankowych. Optymalny poziom tego wskaźnika powinien oscylować w granicach 

0,1-0,2 (10 % – 20 %  ) . Określa on jaką kwotę zobowiązań krótkoterminowych 

przedsiębiorstwo może pokryć bezpośrednio dostępnymi środkami pieniężnymi . 

W poniższych tabelach znajdują się obliczenia wskaźników, dalej ich interpretacja dla 

przedsiębiorstwa SONKO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK AK.OBROTOWE ZAPASY NALEŻNOŚCI ZOB.KROTK. WBP [x] WPP [x] WŚrP [x]

2016 45196 23179 20120 48417 0,93 0,45 0,04

2015 42891 19217 20574 47953 0,89 0,49 0,06

2014 52217 14022 19500 42744 1,22 0,89 0,44

ROK AK.OBROTOWE ZAPASY NALEŻNOŚCI ZOB.KROTK. WŚr.P

2016 45196 23179 20120 48417 0,04

2015 42891 19217 20574 47953 0,06

2014 52217 14022 19500 42744 0,44



Wskaźnik bieżącej płynności w poszczególnych latach:  

Rok 2016 

Wskaźnik bieżącej płynności w roku 2016 wyniósł 0,93, co 

oznacza , że wskaźnik nie znajdował się w granicach poziomu optymalnego , a jednostka 

może mieć problemy z bieżącą płynnością . 

Rok 2015    

 

Wskaźnik bieżącej płynności w roku 2015 wyniósł 0,89, co oznacza , że wskaźnik nie 

znajdował się w granicach poziomu optymalnego , a jednostka może mieć problemy z bieżącą 

płynnością . 

Rok 2014: 

 

Wskaźnik bieżącej płynności w roku 2014 wyniósł 1,22, co oznacza , że wskaźnik nie 

znajdował się w granicach poziomu optymalnego , a jednostka może mieć problemy z bieżącą 

płynnością . 

 

 

 

 

 



Porównanie wyników wskaźnika WBP w firmie z wynikami w sektorze. 

 

 
 
Z wykresu możemy wywnioskować, że firma ma dość rozbieżną tendencje w porównaniu z sektorem, 
co w dłuższym okresie może skutkować pogorszeniem się sytuacji finansowej w firmie.  
 
 
Wskaźnik płynności  przyśpieszonej w poszczególnych latach: 
 
Rok 2016: 
 

 
 
Poziom wskaźnika jest zbyt niski i wynosi 0,45 , a płynne aktywa obrotowe nie gwarantują spłaty 
zobowiązań bieżących . Jest to zjawisko niekorzystne. Optymalny poziom wskaźnika powinien 
wynosić w przybliżeniu 1. 
 
Rok 2015: 
 
 

 

Poziom wskaźnika jest zbyt niski i wynosi 0,49 , a płynne aktywa obrotowe nie 

gwarantują spłaty zobowiązań bieżących . Jest to zjawisko niekorzystne. Optymalny 

poziom wskaźnika powinien wynosić w przybliżeniu 1. 

Rok Średnia WBP

2016 1,84 0,93

2015 1,92 0,89

2014 1,83 1,22



 Rok 2014: 

 

Poziom wskaźnika jest zbyt niski i wynosi 0,89 , a płynne aktywa obrotowe nie gwarantują 

spłaty zobowiązań bieżących . Jest to zjawisko niekorzystne. Optymalny poziom wskaźnika 

powinien wynosić w przybliżeniu 1. 

Porównanie wyników wskaźnika WPP w firmie z wynikami w sektorze. 

 

 

Z wykresu możemy wywnioskować, że firma ma dość rozbieżną tendencje w porównaniu z 

sektorem, co w dłuższym okresie może skutkować pogorszeniem się sytuacji finansowej w 

firmie. Zjawisko to jest niekorzystne.  

Wskaźnik środków pieniężnych w poszczególnych latach: 

Rok 2016 

 

Jest to zjawisko niekorzystne , które może świadczyć o złej sytuacji finansowej jednostki oraz 

o braku możliwości regulowania zobowiązań bezpośrednio środkami pieniężnymi . 

Rok Średnia WPP

2016 1,3 0,45

2105 1,37 0,49

2014 1,31 0



Rok 2015 

 

Jeżeli poziom wskaźnika byłby niższy niż 10% to należy napisać , że jest to zjawisko to 

zjawisko niekorzystne , które może świadczyć o złej sytuacji finansowej jednostki oraz o 

braku możliwości regulowania zobowiązań bezpośrednio środkami pieniężnymi. 

Rok 2014 

 

Wskaźnik płynności gotówkowej w roku 2014, wyniósł 0,44, co oznacza , że jednostka może 

spłacić ok.44% zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi. 

 

Porównanie wyników wskaźnika WŚr.P. w firmie z wynikami w sektorze. 

 

 

W latach 2016/2015 wyniki tego wskaźnika były niekorzystne, ponieważ wynosiły poniżej 

10-20%. W roku 2014 firma osiągnęła wskaźnik na poziomie 0,44 co pozwoliło na 

pokrycieok.44 zobowiązań bieżącymi środkami pieniężnymi. Jest to zjawisko pozytywne , 

Rok Średnia WŚrP

2016 0,38 0,04

2015 0,36 0,06

2014 0,36 0,44



które świadczy o możliwości spłaty części  zobowiązań krótkoterminowych bezpośrednio 

środkami pieniężnymi. 

 

 Podsumowanie 

Analiza ekonomiczna – metoda badania procesów gospodarczych, polegająca na 

rozpatrywaniu związków zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami tych 

procesów. Może być stosowana zarówno do badania zjawisk i procesów gospodarczych 

zachodzących w skali całej gospodarki (analiza makroekonomiczna), jak również zjawisk i 

procesów występujących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji 

(analiza mikroekonomiczna). Analiza ekonomiczna umożliwia stawianie diagnoz, ułatwia 

podejmowanie decyzji, a także sprzyja racjonalizacji procesów gospodarczych, zarówno w 

skali makro-, jak i mikroekonomicznej. W analizie ekonomicznej znajdują szerokie 

zastosowanie metody matematyczne (m.in rachunek marginalny oraz programowanie 

liniowe). Analiza to sposób postępowania naukowego, uporządkowania, dzielenia całości na 

elementy składowe. Celem analizy jest zbadanie struktury całości, poznanie mechanizmu 

powiązań między elementami składowymi. Z analizy finansowej przedsiębiorstwa SONKO 

wynika, że firma nie gospodaruje swoimi środkami pieniężnymi w sposób efektywny, co 

przedstawiają niekorzystne wyniki poszczególnych wskaźników w odpowiednich latach. 

Polityka przyjęta w roku 2015 poprowadziła do pogorszenia się sytuacji finansowej 

przedsiębiorstwa.  
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