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Wstêp
Celem rozwa¿añ metodycznych podjêtych w artykule jest próba
krytycznej oceny sposobów ujmowania tradycyjnych wskaŸników rentownoœci w modelach dyskryminacyjnych, s³u¿¹cych do oceny zagro¿enia upad³oœci¹ przedsiêbiorstwa. Badaniami objêto 80 polskich modeli
dyskryminacyjnych, opublikowanych w latach 1994–2014, w których wykorzystano 27 wskaŸników rentownoœci. Wykazano tak¿e liczne niekonsekwencje metodyczne oraz terminologiczne w konstrukcji tych wskaŸników.

1. WskaŸniki rentownoœci czy przep³ywy pieniê¿ne
W analizie finansowej wystêpuje dwug³os odnoœnie do roli wskaŸników rentownoœci w metodach oceny kondycji finansowej przedsiêbiorstwa. Z jednej strony akcentuje siê szczególne znaczenie tego kryterium,
z drugiej zaœ – coraz powszechniej uwa¿a siê, ¿e nadwy¿ka pieniê¿na jest
wiarygodniejszym miernikiem oceny efektywnoœci gospodarowania
przedsiêbiorstwa ni¿ ksiêgowa wartoœæ zysku netto. Ma bowiem bardziej
obiektywny charakter ni¿ wynik finansowy, gdy¿ przy jej wyliczaniu istniej¹ mniejsze mo¿liwoœci dokonania manipulacji ni¿ przy ustalaniu wyniku finansowego netto, w którym w zale¿noœci od przyjêtego sposobu
wyceny aktywów i pasywów oraz metody rozliczania kosztów zysk netto
danego przedsiêbiorstwa mo¿e osi¹gaæ ró¿ne wartoœci za ten sam okres.
Wyniki finansowe oraz obliczone na ich podstawie wskaŸniki rentownoœci nie odzwierciedlaj¹ w wystarczaj¹co dok³adny sposób efektywnoœci finansowej gospodarowania jednostki i nie stanowi¹ dostatecznie
dok³adnej miary do wyceny wartoœci przedsiêbiorstwa [Micherda, 2006,
s. 16; Vause, 2005, s. 201; Forfa, 2009, s. 255].
Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e znaczenie kryterium rentownoœci w bankowych metodach oceny zdolnoœci kredytowej jest doœæ zró¿nicowane.
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Na przyk³ad w metodzie skwantyfikowanej rentownoœæ wyró¿niona jest
najwy¿sz¹ wag¹ (0,35), podczas gdy pozosta³e kryteria maj¹ ni¿sze wagi:
p³ynnoœæ finansowa i zad³u¿enie po 0,25, a wskaŸniki aktywnoœci 0,15.
Dla porównania w metodzie banku PKO BP rentownoœæ oraz aktywnoœæ
maj¹ wagi po 2,0, natomiast p³ynnoœæ finansowa i zad³u¿enie maj¹ wy¿sze wagi (po 3,0). W obu metodach wykorzystano te same trzy tradycyjne
wskaŸniki rentownoœci (ROS, ROE oraz ROI), ale charakteryzuj¹ siê one
radykalnie zró¿nicowan¹ hierarchi¹ wa¿noœci. W metodzie skwantyfikowanej najwy¿sz¹ wagê ma wskaŸnik ROI (0,15), a ni¿sze ROS i ROE (po
0,1). Odwrotnie – w metodzie PKO BP najwy¿sz¹ wagê ma stopa zwrotu
ze sprzeda¿y (0,4), a ROI i ROE odpowiednio po 0,3. Procedurê wykorzystania wymienionych wag w algorytmie oceny zdolnoœci kredytowej
przedsiêbiorstwa omówiono w pracy J. Kitowskiego [2012, s. 277–279].

2. Niekonsekwencje metodyczne i terminologiczne
w konstrukcji wskaŸników rentownoœci
W literaturze przedmiotu znajdujemy, niestety stosunkowo czêsto,
przyk³ady niezrêcznych, a nawet b³êdnych definicji wyników finansowych oraz poszczególnych kategorii przychodów i kosztów, a tak¿e niekonsekwentnej terminologii wskaŸników rentownoœci, w tym zw³aszcza
stopy zwrotu aktywów (ROA), stopy zwrotu inwestycji (ROI) oraz stopy
zwrotu kapita³u (ROE). W œwiatowej literaturze przedmiotu stopa zwrotu
aktywów (ROA) definiowana jest w postaci relacji zysku operacyjnego
(EBIT) do aktywów, podczas gdy stopa zwrotu inwestycji (ROI) jako relacja zysku netto do aktywów [Mandell, O’Brien, 1992, s. 356; Matulich,
Heitger, 1985, s. 803]. Natomiast w krajowej literaturze przedmiotu dostrzegamy spor¹ dowolnoœæ w definiowaniu tych wskaŸników.
Liczne niekonsekwencje metodyczne i terminologiczne spotykamy
w podrêczniku B. i P. Pomykalskich, którzy stopê zwrotu inwestycji (ROI)
definiuj¹ jako:
– relacjê zysku netto do „kapita³u zaanga¿owanego w przedsiêwziêcie
inwestycyjne” [Pomykalska, Pomykalski, 2007, s. 94]. Na domiar
z³ego symbol C – którym oznaczono kapita³ zaanga¿owany w przedsiêwziêcie inwestycyjne, oznacza równie¿ wartoœæ rynkow¹ akcji [Pomykalska, Pomykalski, 2007, s. 99];
– relacjê zysku netto do aktywów ogó³em [Pomykalska, Pomykalski,
2007, s. 215], podczas gdy na innych stronach omawianego podrêcznika ta sama relacja nosi nazwê stopy zwrotu z aktywów (ROA) [Pomykalska, Pomykalski, 2007, s. 94];
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relacjê zysku operacyjnego (EBIT) do nak³adów inwestycyjnych [Pomykalska, Pomykalski, 2007, s. 215].
Podobnie A. Rutkowski stopê zwrotu aktywów (ROA) definiuje jako
relacjê zysku operacyjnego do œredniorocznych aktywów oraz jako relacjê
zysku netto do œredniorocznych aktywów [Rutkowski, 2000, s. 80 i 89].
Niezrêcznoœæ definicyjn¹ znajdujemy równie¿ w pracy W. Pazio
[1994, s. 176], która stopê zwrotu kapita³u (ROE) definiuje jako relacjê
„zysku netto na jedn¹ akcjê do aktywów netto na jedn¹ akcjê”. Na domiar
z³ego tê b³êdn¹ definicjê ilustruje przyk³adem liczbowym. Brak porz¹dku
terminologicznego pog³êbiaj¹ kolejne publikacje. Na przyk³ad R. Kotaœ
i S. Sojak „stopê zwrotu z kapita³u” definiuj¹ jako stosunek zysku netto,
niezrêcznie przy tym podkreœlaj¹c, ¿e „mo¿e byæ zyskiem zarówno przed,
jak i po opodatkowaniu”, do kapita³u zainwestowanego, bêd¹cego „ró¿nic¹ miêdzy wartoœci¹ aktywów i bie¿¹cymi zobowi¹zaniami”, a zatem
stanowi¹cego „kapita³ d³ugoterminowy albo kapita³ sta³y (czyli sumê kapita³u w³asnego i zobowi¹zañ d³ugoterminowych) [Kotaœ, Sojak, 2009,
s. 257]. Z kolei J. Duraj definiuje stopê zwrotu kapita³u jako relacjê zysku
netto do kapita³u akcyjnego [Duraj, 1993, s. 39]. To samo uproszczenie metodyczne pope³ni³ J. Tracy [1995, s. 131].
Omawianym niekonsekwencjom metodycznym towarzysz¹ niezrêczne definicje wyznaczników wskaŸników rentownoœci, to jest wyników
finansowych, kosztów oraz przychodów:
1. „Zysk brutto jest nadwy¿k¹ przychodów ze sprzeda¿y nad kosztami
ich uzyskania” [Korenik, Korenik, 2004, s. 86]. Nie jest tak¿e prawd¹,
¿e „zysk brutto podlega korekcie z tytu³u strat i zysków nadzwyczajnych” [Korenik, Korenik, 2004, s. 86]. Zysk brutto jest kszta³towany przez koszty dzia³alnoœci gospodarczej, a zatem sumê kosztów
uzyskania przychodu i strat nadzwyczajnych, podczas gdy koszty
uzyskania przychodu generuj¹ zysk z dzia³alnoœci gospodarczej. To
w³aœnie ten wynik finansowy po korekcie o wynik zdarzeñ nadzwyczajnych daje zysk brutto. Nieprecyzyjna jest tak¿e definicja „przychodów ze sprzeda¿y”, bowiem na zysk brutto (po stronie przychodów) wp³ywa suma: przychodów netto ze sprzeda¿y produktów,
towarów i materia³ów, pozosta³ych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych oraz zysków nadzwyczajnych.
2. „Ró¿nica miêdzy przychodami ze sprzeda¿y netto a kosztami uzyskania przychodów daje zysk operacyjny, który po korekcie o przychody
finansowe i koszty finansowe daje »zysk brutto«” [Czekaj, Dresler,
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1998, s. 209]. W przytoczonej definicji niezrêcznie uto¿samiono koszty
uzyskania przychodu z kosztami dzia³alnoœci operacyjnej, bowiem ta
ostatnia kategoria kosztów powiêkszona o pozosta³e koszty operacyjne zapewnia zysk (stratê) z dzia³alnoœci operacyjnej. Innymi s³owy,
zysk z dzia³alnoœci operacyjnej determinuj¹ koszty uzyskania przychodu pomniejszone o koszty finansowe. Ponadto w wolumenie przychodów nale¿y koniecznie uwzglêdniæ, obok przychodów netto ze
sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów tak¿e pozosta³e przychody operacyjne (a w przypadku generowania zysku brutto, jak ju¿
wczeœniej zauwa¿ono – tak¿e przychody finansowe i zyski nadzwyczajne). Koszty uzyskania przychodu zawieraj¹ w swojej pojemnoœci
koszty finansowe (obok kosztów dzia³alnoœci operacyjnej i pozosta³ych
kosztów operacyjnych), czego w omawianej definicji nie uwzglêdniono.
3. „Zysk (strata) na sprzeda¿y jest ró¿nic¹ pomiêdzy przychodami ze
sprzeda¿y (netto) a kosztami wytworzenia (dzia³alnoœci operacyjnej)”
[Dêbski, 2005, s. 57]. Wynik ten jest ró¿nic¹ pomiêdzy przychodami ze
sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów (wariant kalkulacyjny
rachunku zysków i strat), lub przychodami ze sprzeda¿y i zrównanymi z nimi (wariant porównawczy) a kosztami dzia³alnoœci operacyjnej. Nie mo¿na uto¿samiaæ kosztów wytworzenia z kosztami dzia³alnoœci operacyjnej, bowiem koszty dzia³alnoœci operacyjnej stanowi¹
sumê: kosztów wytworzenia sprzedanych produktów, wartoœci
sprzedanych towarów i materia³ów, kosztów sprzeda¿y oraz kosztów
ogólnego zarz¹du.
4. „Koszty uzyskania przychodu stanowi¹ sumê: kosztu sprzedanych
towarów i produktów, kosztów sprzeda¿y i kosztów ogólnych zarz¹du oraz wyniku na operacjach finansowych” [Bednarski i inni,
1996, s. 65]. W cytowanej definicji pominiêto kategoriê pozosta³ych
kosztów operacyjnych oraz niezrêcznie wprowadzono do definicji
kosztu kategoriê przychodów finansowych jako, obok kosztów finansowych, wyznacznika wyniku na operacjach finansowych.
5. Trudno tak¿e zgodziæ siê z definicj¹, ¿e „koszty sprzedanych produktów, towarów i materia³ów stanowi¹ ró¿nicê miêdzy kosztami dzia³alnoœci operacyjnej i pozosta³ymi kosztami operacyjnymi” [Zaleska,
2012, s. 149]. W istocie rozpatrywana kategoria kosztów jest ró¿nic¹
pomiêdzy kosztami dzia³alnoœci operacyjnej a sum¹ kosztów sprzeda¿y oraz kosztów ogólnego zarz¹du.
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6. Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e G³ówny Urz¹d Statystyczny jako synonim kosztów dzia³alnoœci operacyjnej traktuje kategoriê, spoza terminologii ustawy o rachunkowoœci – koszt w³asny sprzedanych produktów, towarów i materia³ów. W analizie finansowej koszt w³asny
sprzedanych produktów (stanowi¹cy syntezê kalkulacyjnego uk³adu
kosztów) jest definiowany w postaci sumy kosztu wytworzenia sprzedanych produktów, kosztów sprzeda¿y oraz kosztów ogólnego zarz¹du, a zatem jest mniejszy od „kosztu w³asnego sprzedanych produktów, towarów i materia³ów” o wartoœæ sprzedanych towarów
i materia³ów.
Sporym utrudnieniem dla czytelnika mo¿e okazaæ siê stosowanie
przez poszczególnych autorów ró¿norodnej terminologii odnoœnie do
przychodów ze sprzeda¿y w konstrukcji wskaŸników rentownoœci. Zagregowane przychody netto ze sprzeda¿y1 w krajowej literaturze przedmiotu uto¿samiane s¹ z nastêpuj¹cymi kategoriami: „przychody netto ze
sprzeda¿y” [Hamrol i inni, 2004, s. 37], „przychody ze sprzeda¿y netto”
[Appenzeller, Szarzec, 2004, s. 124], „przychody ogó³em” [Jagie³³o, 2013,
s. 21], „przychody z ogó³u dzia³alnoœci” [Ho³da, 2001, s. 308], „przychody” [M¹czyñska, Zawadzki, 2006, s. 222], „sprzeda¿ netto”[Hadasik,
1998, s. 77], „sprzeda¿ produktów” [Gajdka, Stos, 1996b, s. 61; Wierzba,
2000, s. 90] oraz „obroty” [M¹czyñska, 1994, s. 43].
Omawiaj¹c metodyczne aspekty konstrukcji wskaŸników rentownoœci, nale¿y wspomnieæ o dostrzeganej w literaturze przedmiotu sporej
dowolnoœci w sposobie ujmowania aktywów oraz kapita³u w³asnego:
jako wielkoœci œrednioroczne (rozwi¹zanie poprawne) i wed³ug stanu na
koniec roku2.

3. Analiza wskaŸników rentownoœci wykorzystanych
w polskich modelach dyskryminacyjnych
W objêtych badaniem 80 modelach dyskryminacyjnych (tablica 2)
wykorzystano 27 wskaŸników rentownoœci (tablica 1). W ich konstrukcji
uwzglêdniono wszystkie wyniki finansowe zdefiniowane w ustawie
o rachunkowoœci (od zysku brutto ze sprzeda¿y po zysk netto), a ponadto
zysk operacyjny (EBIT), zysk operacyjny netto po opodatkowaniu (NOPAT
1

Suma przychodów netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów, pozosta³ych
przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.
2
Dla porównania w 2012 roku wskaŸnik ROI w spó³ce Resbud SA wynosi³ odpowiednio
–59,4% (aktywa na koniec roku) oraz –43,7% (aktywa œrednioroczne).
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= zysk netto + odsetki) – w modelu 2 J. Gajdki i D. Stosa [1996a, s. 145].
W¹tpliwoœci metodyczne budzi natomiast licznik wskaŸnika W19 (zysk
netto + odsetki – podatek dochodowy), wykorzystanego w modelu S. Sojaka i J. Stawickiego [2001, s. 48], bowiem podatek dochodowy nie jest
sk³adnikiem zysku netto. Warto tak¿e dostrzec interesuj¹ce propozycje
metodyczne:
– uwzglêdnienie zysku brutto za 3 lata (w modelu A i B INE PAN – zobacz tablica 2), która to propozycja, jak siê wydaje, nawi¹zuje do koncepcji skumulowanego zysku zatrzymanego, wykorzystanej przez
E. Altmana [M¹czyñska, Zawadzki, 2006, s. 217],
– skorygowanej nadwy¿ki finansowej (zysk z dzia³alnoœci operacyjnej +
amortyzacja) [Harmoza, 2010, s. 17],
– porównanie wskaŸnika rentownoœci aktywów obrotowych dla bran¿y
oraz dla badanego przedsiêbiorstwa (w modelu S. Juszczyka i R. Baliny [2014, s. 72]).
Tablica 1. Konstrukcja wskaŸników rentownoœci w badanych modelach
dyskryminacyjnych
WskaŸnik

Licznik

Mianownik*

W1

Zysk ze sprzeda¿y

Przychody ze sprzeda¿y
i zrównane z nimi

W2

Zysk z dzia³alnoœci operacyjnej

Przychody netto ze sprzeda¿y

W3

Zysk z dzia³alnoœci operacyjnej

Przychody ze sprzeda¿y
produktów, towarów
i materia³ów

W4

Zysk operacyjny

Przychody ze sprzeda¿y netto

W5

Zysk brutto

Przychody ze sprzeda¿y

W6

Zysk netto

Sprzeda¿

W7

Zysk netto + odsetki

Przychody ze sprzeda¿y

W8

Zysk brutto za 3 lata

Sprzeda¿

W9

Zysk z dzia³alnoœci operacyjnej
+ amortyzacja

Przychody netto ze sprzeda¿y +
pozosta³e przychody operacyjne

W10

Zysk z dzia³alnoœci operacyjnej
– amortyzacja

Przychody ze sprzeda¿y
produktów

W11

Zysk z dzia³alnoœci operacyjnej
– amortyzacja

Aktywa

W12

Zysk ze sprzeda¿y

Aktywa
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Mianownik*

W13

Zysk z dzia³alnoœci operacyjnej

Aktywa

W14

Zysk operacyjny

Aktywa

W15

Zysk brutto

Aktywa

W16

Zysk netto

Aktywa trwa³e

W17

Zysk netto

Œrodki trwa³e

W18

Zysk netto

Aktywa

W19

Zysk netto + odsetki – podatek
dochodowy

Aktywa

W20

Zysk netto

Aktywa obrotowe

W21

Zysk netto

Zapasy

W22

Zysk brutto ze sprzeda¿y

Koszty dzia³alnoœci operacyjnej

W23

Zysk ze sprzeda¿y

Koszty dzia³alnoœci operacyjnej

W24

Zysk operacyjny

Koszty finansowe

W25

Zysk netto

Kapita³ w³asny

W26

Zobowi¹zania i rezerwy na
zobowi¹zania

Zysk netto

W27

(zysk netto/aktywa obrotowe) bran¿a – (zysk netto/aktywa
obrotowe)przedsiêbiorstwo

ród³o: Opracowanie w³asne.

W 10 badanych modelach dyskryminacyjnych wskaŸniki rentownoœci stanowi¹ co najmniej po³owê liczby ich zmiennych, w tym najwiêcej
(4 na 6) w modelu S. Sojaka i J. Stawickiego. Po dwa wskaŸniki rentownoœci, przypadaj¹ce na cztery zmienne, wystêpuj¹ w 6 modelach: J. Gajdki
i D. Stosa 5, T. Maœlanki M32, poznañskim, B. Prusaka 1, M. Tymoszuk
oraz D. Wierzby. Natomiast jeden wskaŸnik rentownoœci, przypadaj¹cy
na dwie zmienne, wystêpuje w trzech modelach: M. Kasjaniuk (wariant
dla przedsiêbiorstw transportowych woj. lubelskiego), T. Korola 2/14 oraz
T. Maœlanki M40.
Istotny mankament metodyczny posiada model D. Wierzby, który
w konstrukcji dwóch pierwszych wskaŸników (w ich licznikach) swojej
metody wykorzysta³ ró¿nicê: „zysk z dzia³alnoœci operacyjnej – amortyzacja”. Zysk z dzia³alnoœci operacyjnej stanowi ró¿nicê pomiêdzy sum¹
przychodów netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów,
a tak¿e pozosta³ych przychodów operacyjnych oraz sum¹ kosztów
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dzia³alnoœci operacyjnej i pozosta³ych kosztów operacyjnych (nie uwzglêdnia zatem wyniku na dzia³alnoœci finansowej). Je¿eli wykazano powy¿ej,
¿e koszty dzia³alnoœci operacyjnej wp³ywaj¹ na wielkoœæ zysku z dzia³alnoœci operacyjnej, a dodajmy, stanowi¹ one syntezê rodzajowego uk³adu
kosztów, to ich sk³adnikiem jest amortyzacja. A zatem amortyzacja jako
sk³adnik kosztów dzia³alnoœci operacyjnej determinuje wysokoœæ zysku
z dzia³alnoœci operacyjnej. Rodzi siê wiêc pytanie i zasadnicza w¹tpliwoœæ, jaki sens metodyczny ma ponowne odejmowanie kwoty amortyzacji od zysku z dzia³alnoœci operacyjnej?
Proponowane przez D. Wierzbê sporne wyra¿enie w liczniku dwóch
pierwszych zmiennych modelu jest sprzeczne z koncepcj¹ definicji kategorii EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), bowiem EBITDA – amortyzacja = EBIT, a przecie¿ kategoria EBITDA
jest ró¿na od zysku z dzia³alnoœci operacyjnej.
Z kolei drugi wskaŸnik rentownoœci zawiera w swoim mianowniku
„przychody ze sprzeda¿y produktów”. Je¿eli zysk z dzia³alnoœci operacyjnej jest kszta³towany (po stronie przychodów) przez sumê przychodów ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów oraz pozosta³ych
przychodów operacyjnych, to dlaczego w mianowniku omawianego
wskaŸnika pominiêto pozosta³e przychody operacyjne?
Spore w¹tpliwoœci i kontrowersje metodyczne budzi terminologia stosowana przez D. Wierzbê. Na przyk³ad wielokrotnie wymieniana przez
cytowanego autora kategoria „sprzeda¿ produktów” rodzi w¹tpliwoœæ,
czy jest to odpowiednik „przychodów netto ze sprzeda¿y produktów,
towarów i materia³ów” (sugeruje to u¿ycie tej kategorii w konstrukcji
czwartego wskaŸnika, w kontekœcie zysku z dzia³alnoœci operacyjnej), czy
te¿ omawiana kategoria stanowi sumê trzech segmentów przychodów:
przychodów netto ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów, pozosta³ych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych, co
sugeruje z kolei konstrukcja stopy zysku brutto, stopy zysku netto oraz
wskaŸnika rotacji aktywów. Je¿eli D. Wierzba pod pojêciem „sprzeda¿
produktów” rozumie tê w³aœnie sumê, to pojawia siê istotna w¹tpliwoœæ,
jaki sens metodyczny ma odnoszenie zysku z dzia³alnoœci operacyjnej do
przychodów finansowych, które przecie¿ nie determinuj¹ tego wyniku finansowego.
Wœród 27 wskaŸników rentownoœci wykorzystanych w badanych
modelach dyskryminacyjnych najczêœciej (w 12 przypadkach) odnoszono
wyniki finansowe do aktywów lub ich sk³adników, a w 10 wskaŸnikach
wyniki finansowe konfrontowano z przychodami ze sprzeda¿y. Tylko
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w trzech przypadkach w mianownikach omawianych wskaŸników wyst¹pi³y koszty, a w pojedynczych – zysk netto odniesiono do zobowi¹zañ
oraz do kapita³u w³asnego (ROE)3.
W konstrukcji wskaŸników rentownoœci postulat uwzglêdniania
œredniorocznej wartoœci aktywów wprowadzono w nastêpuj¹cych modelach: D. Appenzeller i K. Szarzec 1, A. Ho³dy, J. Gajdki i D. Stosa 1,
J. Gajdki i D. Stosa 2; J. Gajdki i D. Stosa 3, J. Gajdki i D. Stosa 4, J. Gajdki
i D. Stosa 5, S. Juszczyka i R. Baliny, B. Prusaka 1, B. Prusaka 2 oraz S. Sojaka i J. Stawickiego, a œredniorocznego kapita³u w³asnego oraz aktywów
trwa³ych w modelu S. Sojaka i J. Stawickiego.
Pewne w¹tpliwoœci natury metodycznej budzi proponowana przez
niektórych autorów konstrukcja wskaŸników rentownoœci sprzeda¿y, pomijaj¹ca zwi¹zki przyczynowo-skutkowe wystêpuj¹ce miêdzy danym
wynikiem finansowym (w liczniku) a wolumenem przychodów ze sprzeda¿y (w mianowniku). Na przyk³ad T. Maœlanka odnosi do przychodów
ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów zarówno zysk ze sprzeda¿y, zysk z dzia³alnoœci operacyjnej, zysk z dzia³alnoœci gospodarczej
oraz zysk netto [Maœlanka, 2008, s. 207]. Zastrze¿eñ metodycznych nie budzi tylko pierwsza propozycja, bowiem zysk ze sprzeda¿y otrzymujemy,
odejmuj¹c od wymienionego wolumenu przychodów ze sprzeda¿y koszty dzia³alnoœci operacyjnej. Natomiast zysk z dzia³alnoœci operacyjnej jest
kszta³towany, po stronie przychodów, obok przychodów ze sprzeda¿y
produktów, towarów i materia³ów, tak¿e przez pozosta³e przychody
operacyjne4. Z kolei zysk z dzia³alnoœci gospodarczej – odpowiednio
jeszcze przez przychody finansowe, a zysk netto – dodatkowo jeszcze
przez zyski nadzwyczajne.
W badanych modelach najczêœciej (po 14 razy) wystêpuje relacja zysku netto do aktywów oraz zysku ze sprzeda¿y do aktywów (tablica 2),
3

Dla porównania twórcy modelu poznañskiego do wstêpnej populacji 31 wskaŸników
celowo nie zaliczyli stopy zwrotu kapita³u (ROE), z powodu jego mankamentu metodycznego, bowiem przyjmuje on wartoœci dodatnie przy stracie netto oraz ujemnym kapitale w³asnym [Hamrol i inni, 2004, s. 36]. Tymi samymi przes³ankami metodycznymi kierowa³a siê K. Harmoza [2010, s. 16].
4
Dla porównania KGHM osi¹gn¹³ w 1999 roku zysk ze sprzeda¿y w wysokoœci 347,5 mln z³,
podczas gdy w tym samym roku zanotowa³ stratê netto w wysokoœci 169,9 mln z³. O niekorzystnej ewolucji wyników finansowych KGHM zadecydowa³a strata na pozosta³ej
dzia³alnoœci operacyjnej (pozosta³e koszty operacyjne by³y blisko 7,4-krotnie wy¿sze od
pozosta³ych przychodów operacyjnych) oraz, w mniejszej mierze, strata z dzia³alnoœci finansowej. A zatem skoncentrowanie uwagi tylko na przychodach ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów mo¿e skutecznie zaciemniæ analizowany segment efektywnoœci finansowej firmy.
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a oœmiokrotnie relacja zysku netto do zapasów (wy³¹cznie w modelach
D. Hadasik). W 10 modelach nie wystêpuj¹ jako zmienne wskaŸniki
rentownoœci. Dla kolejnych 9 modeli nie sprecyzowano konstrukcji
omawianych wskaŸników (wymieniono tylko ich nazwy).
Tablica 2. WskaŸniki rentownoœci wykorzystane w badanych modelach
dyskryminacyjnych
WskaŸnik

Model

W1

Poznañski

W2

B. Prusaka 1

W3

T. Maœlanki M24

W4

D. Appenzeller i K. Szarzec 2

W5

D. Appenzeller i K. Szarzec 1; J. Gajdki i D. Stosa 3; J. Gajdki
i D. Stosa 4; J. Gajdki i D. Stosa 5; E. M¹czyñskiej;
M. Pogodziñskiej i S. Sojaka

W6

K. Harmozy – F_5; INE PAN – A, INE PAN – B

W7

J. Gajdki i D. Stosa 1; J. Gajdki i D. Stosa 2

W8

INE PAN – A; INE PAN – B

W9

K. Harmozy – F_1; K. Harmozy – F_3

W10

D. Wierzby

W11

D. Wierzby

W12

T. Korola – 14/1; T. Korola – 14/2; T. Korola – 14/3; T. Korola –
28/1; T. Maœlanki M4; T. Maœlanki M5; T. Maœlanki M9;
T. Maœlanki M10; T. Maœlanki M12; T. Maœlanki M32;
T. Maœlanki M36; T. Maœlanki M38; T. Maœlanki M40;
B. Prusaka 2

W13

J. Janka i M. ¯uchowskiego; T. Korola – 28/2;
A. Pogorzelskiego; B. Prusaka 1

W14

INE PAN – A; INE PAN – B; INE PAN – C; INE PAN – D; INE
PAN – E; INE PAN – F; INE PAN – G; M. Tymoszuk

W15

E. M¹czyñskiej; K. Wardziñskiej

W16

S. Sojaka i J. Stawickiego

W17

K. Harmozy – F_4; K. Harmozy – F_5

W18

D. Appenzeller i K. Szarzec 1; J. Gajdki i D. Stosa 1; J. Gajdki
i D. Stosa 2; J. Gajdki i D. Stosa 3; J. Gajdki i D. Stosa 4;
J. Gajdki i D. Stosa 5; D. Hadasik 3; D. Hadasik 8; K. Harmozy
– F_4; K. Harmozy – F_5; A. Ho³dy; T. Maœlanki M9;
T. Maœlanki M32; poznañski
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Model

W19

S. Sojaka i J. Stawickiego

W20

S. Sojaka i J. Stawickiego

W21

D. Hadasik 1; D. Hadasik 2; D. Hadasik 3; D. Hadasik 5;
D. Hadasik 6; D. Hadasik 7; D. Hadasik 8; D. Hadasik 9

W22

R. Jagie³³o – handel; R. Jagie³³o – przemys³; R. Jagie³³o – us³ugi

W23

A. Ho³dy – p. produkcyjne

W24

INE PAN – A; INE PAN – B; INE PAN – C

W25

R. Jagie³³o – budownictwo; R. Jagie³³o – transport; S. Juszczyka;
S. Sojaka i J. Stawickiego

W26

M. Tymoszuk

W27

S. Juszczyka i R. Baliny

Brak
konstrukcji
wskaŸników

M. Kasjaniuk – budownictwo lub.a; M. Kasjaniuk – handel lub
.a; M. Kasjaniuk – obs³uga nieruchomoœci lub . a; M. Kasjaniuk –
obs³uga nieruchomoœci podk.b; M. Kasjaniuk – przetwórstwo
przemys³owe lub.a; M. Kasjaniuk – przetwórstwo
przemys³owe podk.b; M. Kasjaniuk – transport lub.a;
M. Kasjaniuk – transport podk.b (rentownoœæ maj¹tku);
M. Kasjaniuk – budownictwo podk.b; M. Kasjaniuk – obs³uga
nieruchomoœci podk.b (rentownoœæ sprzeda¿y brutto)

Brak
wskaŸników
rentownoœci

D. Hadasik 4; K. Harmozy – F_2; S. Juszczyka i R. Baliny –
m. ogólny; S. Juszczyka i R. Baliny – handel; S. Juszczyka
i R. Baliny – transport; M. Kasjaniuk – handel podk. b;
T. Maœlanki M11; T. Maœlanki M27; M. Sukiennik;
F. Wysockiego i A. Kozera

a) Model dla województwa lubelskiego.
b) Model dla województwa podkarpackiego.
ród³o: Opracowanie w³asne.

W trzech modelach dyskryminacyjnych: INE PAN – A, INE PAN – B
oraz S. Sojaka i J. Stawickiego wykorzystano po cztery wskaŸniki rentownoœci, a trzy – w modelu K. Harmozy – F_5.
Nieoczekiwanie w piêciu badanych modelach dyskryminacyjnych
wskaŸniki rentownoœci s¹ traktowane jako destymulanty (ich wzrost
oznacza spadek wartoœci funkcji dyskryminacyjnej), a zatem oddalanie
siê od progu niezagro¿onej kondycji finansowej):
– D. Appenzeller i K. Szarzec 1 (zysk brutto/przychody ze sprzeda¿y),
– K. Harmozy – F_5 (zysk netto/aktywa trwa³e oraz zysk netto/przychody ze sprzeda¿y),
– K. Harmozy – F_4 (zysk netto/œrodki trwa³e),
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–
–

T. Maœlanki M9 (zysk netto/aktywa),
T. Maœlanki M32 (zysk netto/aktywa).
Jak wynika z szeroko zakrojonych badañ przeprowadzonych przez
R. Jagie³³o, o randze wskaŸników rentownoœci w modelach dyskryminacyjnych stanowi specyfika bran¿owa (przynale¿noœæ sektorowa) badanej
jednostki. Standaryzowana funkcja dyskryminacyjna przekonuje, ¿e
w grupie badanych przedsiêbiorstw przemys³owych wskaŸnikiem o najwiêkszym stopniu wp³ywu na to ryzyko upad³oœci okaza³a siê mar¿a
brutto (0,827) [Jagie³³o, 2013, s. 70], podobnie jak w grupie przedsiêbiorstw us³ugowych (0,51) [Jagie³³o, 2013, s. 91]. Z kolei ten sam wskaŸnik
rentownoœci charakteryzowa³ siê najni¿sz¹ si³¹ wp³ywu na wartoœæ funkcji dyskryminacyjnej (0,165) dla przedsiêbiorstw handlowych [Jagie³³o,
2013, s. 82]. Podobnie zró¿nicowana jest rola stopy zwrotu kapita³u
(ROE), która w modelu dla przedsiêbiorstw transportowych wykaza³a
du¿¹ moc dyskryminacyjn¹ (0,328 – 2. miejsce) [Jagie³³o, 2013, s. 87], podczas gdy w przypadku przedsiêbiorstw budowlanych stopa ta przyjê³a
najni¿sz¹, spoœród czterech zmiennych w tym modelu, wartoœæ wskaŸnika standaryzowanego (0,058) [Jagie³³o, 2013, s. 76].

Zakoñczenie
Przy próbie uogólniania wniosków syntetycznych nale¿y zachowaæ
pewn¹ ostro¿noœæ, bowiem w populacji badanych 80 modeli dyskryminacyjnych znajduj¹ siê modele o znacznie zró¿nicowanej sile dyskryminacji,
mierzonej wartoœci¹ statystyki l Wilksa5. Na przyk³ad dla szeœciu modeli
oszacowanych przez M. Kasjaniuk lambda Wilksa przekroczy³a 0,9
(w tym dla modelu firm budowlanych województwa podkarpackiego
l = 0,93137), co oznacza bardzo niski stopieñ zdolnoœci dyskryminacyjnej
[Kasjaniuk, 2006, s. 99].
Jak wynika z przeprowadzonych rozwa¿añ, w polskich modelach
dyskryminacyjnych z regu³y przewa¿a tradycyjny sposób ujêcia wskaŸników rentownoœci. W badanych modelach najczêœciej (28 razy) wystêpuje
relacja wyniki finansowego do aktywów. W 10 modelach, w których nie
wystêpuj¹ jako zmienne tradycyjne wskaŸniki rentownoœci (relacje wyników finansowych do aktywów, kapita³u w³asnego, kosztów oraz przy5

Lambda Wilksa jest ilorazem wyznacznika macierzy kowariancji wewn¹trzgrupowej
i wyznacznika macierzy kowariancji ca³ego zbioru. Zawiera siê ona w przedziale od 0 do 1,
przy czym im ni¿szy jest jej poziom, tym wy¿sza jest zdolnoœæ dyskryminacyjna zmiennych modelu. Je¿eli omawiany wspó³czynnik wynosi 0, to oznacza on doskona³¹ zdolnoœæ
dyskryminacyjn¹, natomiast jeœli jest równy 1 – oznacza brak tej zdolnoœci.
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chodów ze sprzeda¿y), tylko jeden zawiera wskaŸnik rentownoœci odniesiony do przep³ywów pieniê¿nych (model T. Maœlanki M27 – relacja
operacyjnych przep³ywów pieniê¿nych do aktywów). Nieoczekiwanie
w piêciu badanych modelach dyskryminacyjnych wskaŸniki rentownoœci, bêd¹ce klasycznym przyk³adem wskaŸników efektywnoœci finansowej, traktowane s¹ jako destymulanty.
Jak potwierdzi³y wyniki badañ przeprowadzonych przez R. Jagie³³o,
ranga wskaŸników rentownoœci w modelach dyskryminacyjnych zale¿y
od przynale¿noœci sektorowej danego przedsiêbiorstwa.
Przy ocenie konstrukcji tradycyjnych wskaŸników rentownoœci oraz
ich czêstotliwoœci wykorzystywania w badanych modelach dyskryminacyjnych nale¿y koniecznie uwzglêdniæ zjawisko inspirowania siê przez
niektórych autorów za³o¿eniami metodycznymi sformu³owanymi przez
prekursorów w krajowej literaturze przedmiotu zastosowañ metod dyskryminacyjnych w analizie finansowej. Na przyk³ad K. Harmoza w doborze zmiennych do szacowania modeli dyskryminacyjnych wzorowa³a
siê na zestawie wskaŸników wykorzystanych przez D. Hadasik [Harmoza, 2010, s. 14]. Równie¿ K. Wardziñska wykorzysta³a jako potencjaln¹
populacjê zmiennych objaœniaj¹cych wskaŸniki finansowe pochodz¹ce
z modelu E. M¹czyñskiej [Wardziñska, 2012, s. 201].
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U¿yte skróty
EBIT – Earnings Before Interest and Taxes
EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
NOPAT – Net Operating Profit After Taxes
ROA – Return on Assets
ROE – Return on Equity
ROI – Return on Investment
ROS – Return on Sales

Streszczenie
W analizie finansowej coraz powszechniej wyra¿any jest pogl¹d, ¿e nadwy¿ka pieniê¿na jest wiarygodniejszym miernikiem oceny efektywnoœci gospodarowania przedsiêbiorstwa ni¿ ksiêgowa wartoœæ zysku netto. Wyniki finansowe oraz obliczone na ich podstawie wskaŸniki rentownoœci nie odzwierciedlaj¹
w wystarczaj¹co dok³adny sposób efektywnoœci finansowej gospodarowania jednostki i nie stanowi¹ dostatecznie dok³adnej miary do wyceny wartoœci przedsiêbiorstwa.
Badaniami objêto 80 polskich modeli dyskryminacyjnych, w których wykorzystano 27 wskaŸników rentownoœci. Krytycznie odniesiono siê do niekonse-
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kwencji metodycznych oraz terminologicznych w konstrukcji wskaŸników rentownoœci. W badanych modelach najczêœciej (po 14 razy) wystêpuje relacja zysku
netto do aktywów oraz zysku ze sprzeda¿y do aktywów, a oœmiokrotnie relacja
zysku netto do zapasów (wy³¹cznie w modelach D. Hadasik). W 10 modelach nie
wystêpuj¹ jako zmienne wskaŸniki rentownoœci. Dla kolejnych 9 modeli nie sprecyzowano konstrukcji omawianych wskaŸników. Nieoczekiwanie w piêciu badanych modelach dyskryminacyjnych wskaŸniki rentownoœci s¹ traktowane jako
destymulanty.
Jak wynika z badañ przeprowadzonych przez R. Jagie³³o, o randze wskaŸników rentownoœci w modelach dyskryminacyjnych stanowi specyfika bran¿owa (przynale¿noœæ sektorowa) danego przedsiêbiorstwa.
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The role of the profitability criterion in discriminatory methods
assessing the bankruptcy threat for a company (Summary)
In the financial analysis increasingly common is a view that surplus cash is
a more reliable evaluation measure of the management effectiveness in a company than the book value of net profit. The financial results and the profitability
ratios calculated on their basis do not reflect in a sufficiently precise way the financial effectiveness of management in a unit and they do not constitute a sufficiently accurate measure of the company valuation.
The study included 80 Polish discriminatory models, which used 27 indicators of profitability. A critical reference was made to the inconsistencies in methodology and terminology for designing the profitability ratios. In the examined
models, there appeared most often (14 times) a ratio of net income to assets and
profits from the assets sale, and eight times the ratio of the net profit to the reserves (only in the models of D. Hadasik). In the 10 models, there were not any indicators of profitability in the forms of variables. For the next nine models, the
construction of these indicators was not specified. Unexpectedly, in the five examined discriminatory models the profitability ratios were treated as destimulants.
According to the research conducted by R. Jagiello, the rank of the profitability ratios in the discriminatory models was affected by the specificity of the industry (the sector affiliation) in case of a given company.
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