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Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji  
dla controllingu

Streszczenie

Sprawozdawczość finansowa i wyciągnięte wnioski z jej analizy pozwalają zbadać przeszłość 
i ukierunkować podmiot gospodarczy na przyszłość. Controlling zorientowany na przyszłość postrze-
ga przeszłość tylko w takiej mierze, w jakiej wpływa ona na przyszłość i służy usprawnianiu rozwią-
zań w przyszłości (Nowak 1996, s. 14). Po przeprowadzeniu analizy Spółki MCF można stwierdzić, 
że sprawozdania finansowe dostarczają odpowiednich danych do wykorzystania przez kontrolera 
w celu podjęcia odpowiednich decyzji dotyczących oceny sytuacji finansowej Spółki oraz w zakresie 
polepszenia jakości zarządzania w przyszłości. Analizy dokonano na przestrzeni pięciu lat.

Słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, controlling, analiza 

Kody JEL G01, G30 

Wprowadzenie

Ideą controllingu jest zbudowanie logicznego systemu, który przez uporządkowa-
ne połączenie różnych elementów strukturalnych przedsiębiorstwa, biorących udział 
w działalności gospodarczej wyrażanej w przekroju finansowym, ekonomicznym, organi-
zacyjnym oraz technicznym pomoże kadrze kierowniczej w podejmowaniu trafnych (wia-
rygodnych) decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym (Marciniak 2008, s. 13). 
Controlling zorientowany na przyszłość postrzega przeszłość tylko w takiej mierze, w jakiej 
wpływa ona na przyszłość i służy usprawnianiu rozwiązań w przyszłości (Nowak 1996, 
s. 14). Sprawozdawczość finansowa i wyciągnięte z jej analizy wnioski pozwalają zbadać 
przeszłość i ukierunkować podmiot gospodarczy na przyszłość.

Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji 

Sprawozdanie finansowe to formalne, potwierdzone przepisami prawa, zestawie-
nie szczegółowych danych, przedstawione w formie kwot oraz nazw, których źródłem 
są księgi rachunkowe. Zasadniczym celem sprawozdania finansowego według Ustawy  
o rachunkowości jest true & fair view, czyli jasna i rzetelna prezentacja sytuacji finansowej, 
majątkowej oraz wyniku finansowego danej jednostki gospodarczej (Turyna 2006, s. 150).
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Polskie prawo bilansowe i MSSF przedstawiają sprawozdania finansowe ogólnego prze-
znaczenia. Według MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych sprawozdanie finansowe 
ogólnego przeznaczenia to dokument, który spełnia potrzeby użytkowników niemających 
dostępu do sprawozdań dostosowanych do ich potrzeb informacyjnych. Tak skonstruowany 
raport można rozumieć w sposób dynamiczny i statyczny. Ujęcie statyczne, czyli węższe, to 
zbiór zestawień liczbowych, które są sporządzane w pewnych okresach albo sporadycznie. 
W ujęciu dynamicznym to proces tworzenia, przekształcania informacji charakteryzujących 

Rysunek 1
Sprawozdania finansowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sierpińska, Jachna (2004, s. 42, 91); Dynus et al. (2005, s. 21); 
Nowak (2008, s. 132, 166); Micherda (2005, s. 249). 
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daną działalność, opisujących sytuację finansową oraz majątkową jednostki w danym cza-
sie. W takiej sprawozdawczości finansowej trzeba brać pod uwagę procesy, metody oraz 
procedury doprowadzające do wartości wykazanych w sprawozdaniach (Messner 2007,  
s. 467).

Najważniejszym źródłem informacji o sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego są 
sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowa informacja i objaśnie-
nia.

Jednostki podlegające obowiązkowi corocznego badania sprawozdania finansowego 
dodatkowo sporządzają: rachunek przepływów środków pieniężnych i zestawienie zmian 
w kapitale własnym (Ustawa o rachunkowości art. 45 ust 3). Oprócz tego niektóre podmioty 
gospodarcze są zobligowane do dołączenia do rocznego sprawozdania finansowego, także do-
kumentu dodatkowego, tzw. sprawozdania z działalności, które powinno zawierać wszystkie 
istotne informacje o stanie majątkowo-finansowym jednostki. (Dynus et al. 2005, s. 15). 

Na podstawie sprawozdań finansowych kontroler może dokonać analizy finansowej, któ-
ra z jednej strony umożliwia ocenę stanu zasobów oraz bieżącej działalności przedsiębior-

Rysunek 2
Zakres wstępnej analizy finansowej

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 1
Wybrane wskaźniki (opis i metoda liczenia)

Wskaźnik Metoda liczenia

Wskaźniki płynności
•	 mierzą zdolność przedsiębiorstwa do spłaty krótkoterminowych zobowiązań – oceniają jego 

bezpieczeństwo finansowe
•	 płynność przedsiębiorstwa (zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań) zależy od odpowiedniej 

synchronizacji między wpływami a wydatkami, od rytmicznego wpływu należności oraz od 
systematyczności w regulowaniu zobowiązań

Wskaźnik bieżącej płynności
(bezpieczna wartość wskaźnika: 1,2-2,0)

            Aktywa obrotowe           
Zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik podwyższonej płynności
(bezpieczna wartość wskaźnika: 0,8-1,5)

    Aktywa obrotowe – zapasy    
Zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik płynności środków pieniężnych
(bezpieczna wartość wskaźnika: 0,1-0,2)

            Środki pieniężne            
Zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźniki sprawności działania
•	 służą do pomiaru efektywności wykorzystywanych zasobów;
•	 opisują szybkość z jaką przedsiębiorstwo obraca poszczególnymi składnikami aktywów oraz czas 

realizacji swoich zobowiązań

Cykl regulowania należności w dniach  Przeciętny stan należności x 365 
Przychody ze sprzedaży netto

Cykl obrotu zapasami w dniach  Przeciętny stan zapasów x 365 
Przychody ze sprzedaży netto

Cykl regulowania zobowiązań w dniach  Przeciętny stan zobowiązań x 365 
Przychody ze sprzedaży netto

Cykl operacyjny cykl rotacji zapasów + cykl inkasa należności
Cykl konwersacji gotówki cykl operacyjny – cykl rotacji zobowiązań

Wskaźniki zadłużenia
•	 określają stopień uzależnienia przedsiębiorstwa od kapitałów obcych, tzn. czy jest w stanie 

uregulować zobowiązania w określonym terminie i wymaganej kwocie 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 
(bezpieczna wartość wskaźnika: 0,57-0,67)

 Zobowiązania ogółem 
Aktywa trwałe

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
(bezpieczna wartość wskaźnika: 1,0-3,0)

 Zobowiązania ogółem 
Kapitały własne

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 
(bezpieczna wartość wskaźnika 0,5-1,0)

 Zobowiązania długoterminowe 
Kapitały własne

Wskaźniki rentowności (zyskowności)
•	 są miarą zdolności przedsiębiorstwa – jako całości lub też jego części składników majątkowych lub 

kapitałów – do generowania zysku

Rentowność kapitału własnego (ROE)     Zysk netto   
Kapitał własny

Rentowność majątku ogółem (ROA)     Zysk netto    
Aktywa razem

Rentowność sprzedaży netto (ROS)                 Zysk netto               
Przychody nettp ze sprzedaży

W prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie powinna być zachowana następująca zależność: 
wskaźnik rentowności kapitału własnego większy od wskaźnika rentowności aktywów, który powinien 
być większy od wskaźnika rentowności sprzedaży, tj.: ROE > ROA > ROS.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gołębiowski, Tłaczała (2005, s. 113, 117-123, 126-128); Sierpińska, 
Jachna (2004, s. 145-149); Bień (2010, s. 97-100); Naruć et al. (2008, s. 172, 176-177).
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stwa, z drugiej pozwala na podejmowanie określonych decyzji związanych z przyszłością 
jego funkcjonowania. Analiza finansowa stanowi bardzo użyteczne narzędzie zarządzania 
przedsiębiorstwem w praktyce gospodarczej. Kontroler z palety wskaźników, którymi dys-
ponuje analiza finansowa, powinien wybrać najbardziej istotne i przydatne w ocenie oraz 
określeniu „wąskich gardeł” danego podmiotu gospodarczego (Antczak 2013, s. 170). 

Wstępna analiza sprawozdań finansowych stanowi początkowy etap badania kondycji fi-
nansowej przedsiębiorstwa. Jej celem jest określenie obszarów, w których firma może mieć 
problemy i którym z nich należy przyjrzeć się szczególnie uważnie. Na tym etapie można 
formułować pierwsze wnioski, ale ich weryfikacja powinna być poparta dalszymi pogłębio-
nymi badaniami analitycznymi z uwagi na fakt, iż metody analizy wstępnej są proste i nie 
można otrzymanych wyników interpretować jednoznacznie (Gołębiowski, Tłaczała 2009, 
s. 79). Na rysunku 2 przedstawiono zakres wstępnej analizy finansowej.

Analiza wstępna bilansu bazuje na wskaźnikach struktury oraz dynamiki poszczególnych 
pozycji aktywów i pasywów jednostki. Wskaźnik struktury wyrażany jest w procentach 
i ustalany jako stosunek każdej pozycji aktywów oraz pasywów do łącznej sumy bilanso-
wej. Wskaźnik dynamiki natomiast ustala się jako relację stanu końcowego określonych po-
zycji bilansu do ich stanu początkowego, również wyrażany jest procentowo (Kusak 2004, 
s. 36). Wstępną analizę rachunku zysków i strat przeprowadza się na podstawie danych 
z poszczególnych lat, a także obliczonych wskaźników dynamiki, struktury oraz odchyle-
nia (Gorczyńska 2008, s. 211). Analiza wskaźnikowa stanowi rozwinięcie oraz kontynuację 
analizy wstępnej sprawozdań finansowych (Nowicka, Stankiewicz 2009, s. 103). Bazuje 
głównie na danych pochodzących z analitycznych wersji sprawozdań finansowych, uzu-
pełnionych w razie potrzeby o informacje z syntetycznych wersji tych sprawozdań, a także 
o informacje dodatkowe (Dynus et al. 2005, s. 71). Polega ona na obliczeniu odpowiednich 
wskaźników finansowych, a następnie na porównywaniu ich z wielkościami planowanymi, 
w czasie lub w przestrzeni (Nowicka, Stankiewicz 2009, s. 103).

Zbudowanie na podstawie wskaźników analizy odpowiedniego łańcucha przyczynowo-
-skutkowego może wskazać obszary, które wcześniej były poza kręgiem zainteresowań ka-
dry zarządczej. Uzyskana w ten sposób piramida wniosków pozwala niejednokrotnie na 
podjęcie działań, które radykalnie zmieniają wcześniej stosowany schemat postępowania 
(Nowak, Nieplowicz 2011, s. 15).

Sprawozdawczość finansowa źródłem informacji – studium przypadku

Badaniem empirycznym objęto spółkę MCF, która jest jedną z niewielu firm na rynku 
polskim produkujących urządzenia medyczne do kriochirurgii i krioterapii. Historia firmy 
MCF sięga początku lat 90. Założycielem i jedynym właścicielem firmy jest osoba fizyczna. 
W pierwszym okresie funkcjonowania spółka rozliczała działalność w formie karty podatko-
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wej, co było bardzo wygodne pod względem podatkowym. Z czasem jednak okazało się, że 
firma nieprowadząca księgowości oraz niemająca możliwości przedstawienia sprawozdań 
finansowych ukazujących sposób gospodarowania majątkiem, a także zasoby kapitałowe, 
nie mogła być partnerem w wielu przedsięwzięciach umożliwiających jej rozwój. W 2000 r. 
firma dokonała przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a po kolejnych 
7 latach – w 2007 r., decyzją zarządu – została przekształcona w spółkę komandytową. 

Zatrudnienie w MCF z roku na rok systematycznie rosło. W ciągu badanych lat wzrosło 
o 66%. Wykres 1 ilustruje liczbę osób zatrudnionych w spółce w analizowanym okresie. 

Wykres 1
Zatrudnienie w spółce MCF w latach 2007-2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji dodatkowych do bilansu spółki MCF za lata 2007-2011.

W spółce nie ma wyodrębnionego działu controllingu, funkcję kontrolera pełni dyrektor 
finansowy. Jego głównym źródłem informacji są sprawozdania finansowe, na podstawie 
których dokonuje różnych analiz (Rysunek 3).

Analizy finansowej spółki MCF dokonano na podstawie sprawozdań finansowych za 
lata 2007-2011. Spółka, przy założeniu kontynuacji działalności, sporządza bilans, rachunek 
zysków i strat oraz informację dodatkową.

Po dokonaniu analizy poziomej bilansu spółki, można zauważyć, że w latach 2007-2009 
suma bilansowa ulegała zmniejszeniu. W 2010 r. w porównaniu do 2009 r. nastąpił znacz-
ny wzrost (o 5 109 771,45 zł tj. 130%). Wpływ na taką sytuację miały zmiany w zakre-
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sie rzeczowych aktywów trwałych. Spółka zakupiła nieruchomości z zamiarem podziału 
działalności między dwie lokalizacje, co miało wpłynąć na lepszą organizację szczególnie 
w zakresie produkcji. Wartość rzeczowych aktywów trwałych w 2010 r. w porównaniu do 
roku poprzedniego wzrosła ponad trzykrotnie. Na wzrost sumy bilansowej w 2010 r. miał 
także wpływ wzrost majątku obrotowego, którego poziom ulegał spadkowi w latach 2007-
2009. W 2010 r. w porównaniu do roku poprzedniego zmiana wynosiła 71%, co było spo-
wodowane przez ponad siedmiokrotny wzrost wartości środków pieniężnych w kasie i na 
rachunkach bankowych oraz należności krótkoterminowych o 57%. W tym samym okresie 
poziom zapasów wzrósł o 40%.

Kapitał własny jednostki w badanym okresie nie odnotował większych zmian, jego war-
tość utrzymywała się na podobnym poziomie. Zmiany po stronie kapitału własnego zwią-
zane były głównie z pozycją zysku spółki z lat ubiegłych, co wynikało z decyzji zarządu 
odnośnie rezygnacji z podziału zysku i pozostawienia go do dyspozycji firmy. Spółka do 
2010 r. nie korzystała z kredytowania długoterminowego. Wartość zobowiązań długotermi-
nowych w 2010 r. odzwierciedla wartość kredytu bankowego uruchomionego na potrzeby 
inwestycji, pozostającego do spłaty na dzień 31 grudnia 2010 roku. 

Rysunek 3
Analizy stosowane przez kontrolera w Spółce MCF

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2
Wybrane dane finansowe spółki MCF w latach 2007-2011 (w zł)   

Wyszczególnienie
Stan na dzień

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011

Suma bilansowa 4 570 821,82 4 463 918,98 3 930 917,97 9 040 689,42 10 188 583,17

Aktywa trwałe 891 712,47 845 666,24 900 575,75 3 856 830,02 3 832 322,03

Rzeczowe aktywa trwałe 872 712,47 835 374,54 900 575,75 3 856 830,02 3 832 322,03

Aktywa obrotowe 3 679 109,35 3 618 252,74 3 030 342,22 5 183 859,40 6 356 261,14

Zapasy 634 345,68 535 028,02 1 325 146,15 1 852 821,63 2 742 792,50

Należności krótkoterminowe 1 976 265,93 1 613 206,64 1 588 827,76 2 499 572,22 3 062 640,64

Inwestycje krótkoterminowe 995 566,44 1 440 833,08 83 912,31 691 552,29 400 339,14
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 72 931,30 29 185,00 32 456,00 139 913,26 150 488,86
Kapitał własny 3 015 226,02 3 923 411,42 3 353 487,27 3 713 887,70 3 536 363,89

Zysk netto 579 394,17 908 185,40 973 044,88 1 429 034,46 1 402 903,07
Zobowiązania długotermi-
nowe 0,00 0,00 0,00 2 466 100,00 2 291 536,07
Zobowiązania krótkotermi-
nowe 1 555 595,80 540 507,56 577 430,70 1 129 653,15 2 326 592,41
Przychody netto ze sprzedaży 6 816 438,50 7 236 079,16 7 605 778,06 10 372 462,64 11 933 777,52
Koszty sprzedanych produk-
tów, towarów i materiałów 3 816 933,81 4 060 574,74 3 844 106,69 5 106 976,50 7 230 295,38
Wynik brutto ze sprzedaży 2 999 504,69 3 175 504,42 3 761 671,37 5 265 486,14 4 703 482,14

Wynik ze sprzedaży 856 459,56 1 106 918,03 1 193 255,82 2 415 757,08 1 941 868,55
Wynik z działalności opera-
cyjnej 762 620,33 1 108 007,83 1 193 255,85 2 029 112,72 1 624 455,35
Wynik z działalności gospo-
darczej 765 348,17 1 121 216,40 1 201 289,97 1 771 122,46 1 402 903,07

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki MCF za lata 2007-2011.

Wartość zobowiązań krótkoterminowych uległa zmianie. W 2008 r. zmalała o 65% w po-
równaniu do 2007 r. a od 2009 r. następował sukcesywny wzrost w porównaniu do poprzed-
niego roku (2009 r. o 7%, 2010 r. – 96 %, 2011 r. – 106%). Sytuacja taka miała miejsce 
z uwagi na szeroki zakres inwestycji, których spółka dokonała w 2010 r. oraz zmianę w za-
kresie strategii sprzedażowej. Duży wpływ na sytuację miało również zaciągnięcie kredytu 
obrotowego na zakup urządzeń od kontrahentów zagranicznych i zwiększenie poziomu za-
opatrzenia w materiały i podzespoły niezbędne do wyprodukowania większej liczby urzą-
dzeń, a także uwarunkowania rynkowe związane z zatorem płatniczym ze strony odbiorców 
spółki.
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Wykres 2
Udział majątku MCF w sumie bilansowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki MCF za lata 2007-2011.

Wykres 3
Udział źródeł finansowania MCF w sumie bilansowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki MCF za lata 2007-2011.
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W 2010 r. MCF otrzymała dotacje unijne m.in. na zakup nieruchomości w ramach pro-
gramu współfinansowanego przez środki unijne pod nazwą „Rozwój przedsiębiorczości 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” oraz 
na opracowanie projektu nowego urządzenia wzbogacającego ofertę firmy, pod nazwą 
„Innowacyjny laser diodowy do zastosowań medycznych”. Wartość tych dotacji odzwiercie-
dla wartość rozliczeń międzyokresowych długoterminowych. Ich poziom wzrósł w 2011 r. 
w porównaniu do 2010 r. o 18%.

Aktywa obrotowe w badanym okresie odnotowały najwyższy poziom udziału w wartości 
sumy bilansowej. W 2010 r. odnotowano zauważalną zmianę. Udział majątku obrotowego 
w aktywach zmalał z 77% w 2009 r. do 57% w 2010 roku. Odwrotna sytuacja wystąpiła w ma-
jątku trwałym, którego udział w aktywach ogółem wzrósł z 23% w 2009 r. do 43% w 2010 
roku. Wpływ na taką sytuację miały inwestycje w nieruchomość oraz w maszyny i urządzenia 
unowocześniające produkcję urządzeń produkowanych przez spółkę. W 2010 r. zauważalne 
zmiany nastąpiły po stronie kapitałów, które były następstwem dokonanych inwestycji finan-
sowanych długoterminowym kredytem zaciągniętym przez spółkę na zakup nieruchomości. 

Wysoki udział kapitału własnego, który zapewniał firmie m.in. suwerenność wobec jej 
otoczenia w latach 2007-2009, uległ zmianie w 2010 r.: w 2009 r. stanowił 85% wartości sumy 
bilansowej, w 2010 r. spadł do poziomu 41%, a w 2011 r. odnotował dalszy spadek do 35%.

Przy tym zachowany jest graniczny poziom stopnia wyposażenia firmy w kapitał własny, 
reprezentowany przez wskaźnik udziału w pasywach ogółem, który powinien kształtować się na 
poziomie 1/3 pasywów ogółem. Wykres 4 ilustruje regułę bilansową spółki w badanym okresie. 

Reguła bilansowa była przez spółkę dotrzymywana w latach 2007-2009, jej wartości 
przewyższały wartość 1,00 uznaną dla niej za graniczną. W kolejnych badanych latach regu-
ła nie była dotrzymana z powodu zwiększenia zaangażowania kapitału obcego.

Analizując strukturę majątku obrotowego można zauważyć, że największy udział mają 
należności krótkoterminowe. W badanym okresie kształtowały się na poziomie 50%. 
Niepokojący jest fakt wzrostu udziału zapasów w majątku obrotowym od 2009 r., co może 
świadczyć o pewnych trudnościach w zbyciu produktów i towarów przez spółkę. Zmalał 
udział inwestycji krótkoterminowych.

Kolejnym etapem analizy danych finansowych MCF jest analiza wskaźnikowa oparta 
na wskaźnikach płynności, rotacji poszczególnych składników bilansu, rentowności oraz 
zadłużenia.

Dokonując analizy tabeli można wyciągnąć następujące wnioski charakteryzujące sytu-
ację spółki w badanym okresie:
1. wysoka nadpłynność, potwierdzona przez znaczny poziom zapasów i należności krótko-

terminowych, co świadczy o niskim poziomie inwestycji w przedsiębiorstwie, a wyso-
kim poziomie zamrożenia środków w tych dwóch grupach majątku;

2. wysokie wskaźniki rotacji należności i zapasów; świadczy to o zamrożeniu w nich środ-
ków pieniężnych o znacznej wartości; 
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Wykres 4
Reguła bilansowa Spółki MCF

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki MCF za lata 2007-2011.

Wykres 5
Struktura majątku obrotowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki MCF za lata 2007-2011.
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Tabela 3
Wybrane wskaźniki spółki MCF w latach 2007-2011   

Wyszczególnienie
Rok

2007 2008 2009 2010 2011

Wskaźniki płynności
Płynność bieżąca 2,37 6,69 2,52 4,59 2,73
Płynność przyśpieszona 1,91 5,65 2,90 2,82 1,49
Srodków pieniężne 0,64 2,67 0,15 0,61 0,17

Wskaźniki rotacji 
Rotacja należności (w dniach) 105,82 81,37 76,25 87,96 93,67
Rotacja zapasów (w dniach) 33,97 26,99 63,59 65,20 83,89
Zobowiązania (w dniach) 83,30 27,26 27,71 39,75 71,16
Cykl operacyjny 139,79 108,36 139,84 153,16 177,56
Cykl konwersacji gotówki 56,49 81,10 112,13 113,41 106,40

Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego 19% 23% 29% 38% 40%
Rentowność aktywów 13% 20% 25% 16% 14%
Rentowność sprzedaży 8% 13% 13% 14% 12%

Wskaźniki zadłużenia 
Zadłużenie ogólne 0,34 0,12 0,15 0,59 0,65
Zadłużenie kapitału własnego 0,52 0,14 0,17 0,01 1,88
Zadłużenie długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,66 0,65

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki MCF za lata 2007-2011.

3. występuje tzw. luka finansowa, którą jednostka uzupełnia zewnętrznymi źródłami finan-
sowania pochodzącymi z kredytu obrotowego i funduszy unijnych;

4. wysoki poziom wskaźnika rotacji zapasów może świadczyć o dwóch rzeczach: złym 
sposobie lub całkowitym braku zarządzania w zakresie zaopatrzenia produkcji, a także 
o niewłaściwej gospodarce materiałowej;

5. zachowana jest zależność wskaźników rentowności;
6. wskaźniki zadłużenia przyjmują wartości określane w literaturze jako prawidłowe, nie-

mniej jednak mają one tendencje rozwojowe, co świadczy o wzroście udziału kapitału 
obcego w finansowaniu działalności. 

Dokonując analizy rachunku zysków i strat można zauważyć tendencję wzrostową 
przychodów w latach 2007-2011. Wartość przychodów w 2011 r. w porównaniu do 2007 r. 
wzrosła o 75%. Podobne tendencje zauważalne są w kategorii kosztów z nimi związanych. 
W 2011 r. ich wartość wyniosła 7 mln 230 tys. zł., co w porównaniu z wartością z 2007 r. 
daje wzrost o 89%. Wykres 6 ilustruje porównywalne tendencje w zakresie zmian wartości 
przychodów ze sprzedaży oraz odpowiadające im koszty. 
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Wykres 6
Przychody i koszty ze sprzedaży produktów, wartość sprzedanych towarów 
i materiałów w latach 2007-2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółki MCF za lata 2007-2011.

Wykres 7
Udział poszczególnych grup kosztów w przychodach ogółem spółki MCF  
w latach 2007-2011

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki MCF za lata 2007-2011.
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Wynik brutto ze sprzedaży w latach 2007-2010 miał tendencję wzrostową, a w 2011 r. 
zmniejszył się o 11% w porównaniu z 2010 r., czego przyczyną jest wzrost poziomu kosztów 
sprzedaży i zarządu.

Wykres 7 ilustruje udział poszczególnych grup kosztów w przychodach ogółem spółki 
w latach 2007-2011.

W analizowanym okresie koszty wytworzenia sprzedanych produktów miały najwyż-
szy udział w przychodach MCF ogółem, co jest charakterystyczne dla firmy produkcyjnej. 
Najniższy udział miały w 2010 r. (kształtowały się na poziome 38%), kiedy to najwyższy 
udział odnotowała wartość sprzedanych towarów i materiałów (11%). Zauważalna jest ten-
dencja wzrostowa udziału kosztów sprzedaży w przychodach do 2009 r., w którym kształ-
towały się na poziomie 13% i taką wartość utrzymywały do 2011 r. Udział kosztów zarządu 
w przychodach z roku na rok malał. Udział pozostałych kosztów operacyjnych w przycho-
dach w latach 2008-2009 był znikomy, natomiast w latach 2010-2011 ich udział kształtował 
się na poziomie ok. 4%. Pozycja „pozostałe przychody operacyjne” zawiera przede wszyst-
kim wartość dotacji otrzymanych przez spółkę.

Tabela 4
Analiza SWOT spółki MCF 

Szanse Zagrożenia

Wejście na nowe rynki zbytu – wprowadzenie nowych 
urządzeń do laseroterapii

Nasycenie rynku krajowego urządzeniami oferowanymi 
przez MCF 

Rozwój rynku gabinetów medycyny estetycznej, ośrod-
ków SPA i gabinetów rehabilitacji

Wejście do sektora producentów urządzeń medycznych 
laserowych, wiążące się ze zwiększeniem zapotrze-
bowania na kapitał oraz koniecznością zmierzenia się 
z większą ilością silnych konkurentów, niewystarczająca 
znajomość rynku

Możliwość korzystania ze środków unijnych przez sek-
tor prywatny i część sektora państwowego – odbiorców 
produktów MCF

Uzależnienie od konkretnych dostawców, ich rzetelności, 
staranności i jakości produktów (produkcja nieseryjna)

Ogólna promocja zdrowego trybu życia – zapotrzebowa-
nie na zabiegi rehabilitacji, zabiegi medycyny estetycz-
nej, które mogą być wykonywane przy pomocy sprzętu 
oferowanego przez MCF

Innowacyjność – wysokie koszty utrzymania działu 
badawczo-rozwojowego oraz zbyt małe możliwości 
opracowania niektórych rozwiązań w obrębie organizacji

Nowe projekty pozwalające na wejście na nowe rynki 
(kosmetyki, stomatologia)

Zmiana przepisów NFZ w zakresie refundacji kosztów 
zabiegów wykonywanych przy pomocy urządzeń MCF 
(zmniejszenie popytu)

Lojalność klientów wobec marki Jednoosobowe zarządzanie MCF
Niski poziom konkurencji w zakresie kriochirurgii 
i krioterapii 

Silna konkurencja w niektórych segmentach działalności 
MCF

Ochrona patentowa niektórych rozwiązań innowacyj-
nych opracowanych przez MCF

Brak alternatywnych źródeł zakupu materiałów i podze-
społów

Przewaga konkurencyjna w innowacyjności produktów Brak planowania zużycia materiałów i podzespołów
Możliwość korzystania ze środków unijnych przez Spół-
kę – większe szanse na wdrażanie kolejnych rozwiązań 
innowacyjnych oraz rozpoczynanie nowych projektów

Małe możliwości negocjowania warunków zakupu ma-
teriałów i surowców (produkcja nieseryjna, niewielkie 
ilości zamawianych materiałów i podzespołów)
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Mocne strony Słabe strony

Wykwalifikowana i zaangażowana kadra zarządzająca Brak planowania w zakresie sprzedaży, produkcji
Potencjał intelektualny oraz naukowo – badawczy za-
równo we właścicielu, jak i w pracownikach

Niewłaściwa organizacja produkcji skutkująca brakiem 
kontroli ilości zapasów materiałów i podzespołów 

Ponad dwudziestoletnia tradycja i doświadczenie 
w branży

Zarządzanie jednoosobowe, brak delegowania kompe-
tencji

Silna, ugruntowana pozycja na rynku producentów 
sprzętu medycznego

Wysoki poziom wydatków na badania i rozwój

Pozytywny wizerunek MCF wśród odbiorców 
i dostawców

Silna konkurencja w niektórych segmentach działalności 
MCF

Dobra znajomość wybranych segmentów rynku Brak polityki cenowej
Bogata infrastruktura zapewniająca odpowiednią organi-
zację działalności MCF

Brak środków na finansowanie zmian organizacyjnych

Unikalne rozwiązania technologiczne objęte ochroną 
patentową

Wysokie koszty prowadzonej działalności

Wysoki poziom technologii w porównaniu do konku-
rencji

Wysoka nadpłynność finansowa (zamrożenie środków 
w zapasach i należnościach)

Wysoki poziom innowacyjności i jakości produktów Brak jednolitej strategii marketingowej
Ciągłe doskonalenie pod względem technologicznym 
i funkcjonalnym produkowanych urządzeń
Szeroki asortyment produktów
Dobra obsługa posprzedażowa, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny
Uczestnictwo w targach, konferencjach i wystawach, za-
pewniających właściwą formę reklamy produktów MCF

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji spółki MCF.

Podobna sytuacja występuje w przypadku kosztów finansowych, które w ostatnich 
dwóch analizowanych latach stanowiły ok. 3% wartości przychodów.

Obok analizy sprawozdań finansowych bardzo ważna jest analiza SWOT, która ukazuje 
mocne i słabe strony spółki, jej szanse i zagrożenia. 

Podsumowanie

Po przeprowadzeniu analizy badanej spółki MCF można stwierdzić, że sprawozdania 
finansowe dostarczają odpowiednich danych do wykorzystania przez kontrolera w celu pod-
jęcia odpowiednich decyzji dotyczących oceny sytuacji finansowej firmy oraz w zakresie 
polepszenia jakości zarządzania w przyszłości. 

Zauważalna jest konieczność wprowadzenia kolejnego narzędzia controllingu, jakim 
jest budżetowanie – w zakresie: sprzedaży, produkcji, kosztów sprzedaży. Głównym celem 
zmian byłoby zapewnienie efektywniejszego zarządzania, a zarazem poprawienie wyników 
finansowych spółki, w szczególności w zakresie produkcji oraz zaopatrzenia i kształtowania 
poziomu zapasów. Dobra analiza poziomu wykonania budżetu, odchyleń oraz przyczyn ich 
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powstania pozwolą na lepszą ocenę wyników osiąganych przez poszczególne komórki orga-
nizacyjne, a także zaplanowanie strategii działania na kolejne lata.

Przeprowadzona analiza finansowa oraz analiza SWOT pozwoliła zidentyfikować tzw. 
„wąskie gardła”, do których można zaliczyć m.in.: wzrastający poziom zapasów, finansowa-
nie kontrahentów przez spółkę, nadpłynność.

2010 r. był ważny dla MCF, głównie z uwagi na najbardziej znaczące zmiany, nie tylko 
w analizie poziomej, ale także pionowej sprawozdań finansowych, m.in. z dwóch powodów:
1. dokonano zakupu nieruchomości,
2. rozpoczęto nowe projekty dotyczące rozszerzenia oferty o nowe produkty, które realizo-

wano ze środków własnych przedsiębiorstwa z udziałem środków pochodzących z pro-
jektów unijnych. 

Sprawozdania odgrywają niezmiernie ważną rolę w funkcjonowaniu controllingu oraz 
zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dają nie tylko obraz finansowy zdarzeń, które miały lub 
mają miejsce, ale także wskazują kierunki niezbędnych zmian w zakresie zarządzania, np.: 
konieczność wprowadzenia budżetowania w zakresach szczególnie wrażliwych, które wy-
kazują nieefektywne zarządzanie.
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Financial Reporting as a Source of Information for Controlling

Summary

Financial reporting and the conclusions drawn from its analysis allow examination of the past and 
orientation of the economic entity on the future. Future-oriented controlling perceives the past only in 
such a respect in which it affects the future and serves improvement of solutions in the future (Nowak, 
1996, p. 14). Having carried out an analysis of the Company MCF, one may ascertain that financial 
reports provide relevant data to be used by controller in order to make proper decisions concerning 
evaluation of the Company’s financial condition as well as in respect of improvement of management 
quality in the future. The analysis has carried out over a 5-year period.

Key words: financial reporting, controlling, analysis. 
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