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Synopsis. Polski Koncern Mięsny Duda S.A jest fi rmą rodzinną założoną w 1990 r., która w 2002 roku weszła na 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W opracowaniu dokonano analizy ekonomicznej spółki w latach 
2006-2008. W tym okresie suma bilansowa systematycznie wzrastała, zwłaszcza w stosunku do 2006 roku. W 
strukturze aktywów duży udział stanowił majątek trwały, co oznaczało wysoki stopień zamrożenia majątku, a tym 
samym znaczne ryzyko prowadzonej działalności. Spółka wykazywała niski stopień pokrycia majątku kapitałami 
własnymi, co skutkowało wysokim zadłużeniem, wynikającym z sfi nansowania aktywów obrotowych. Sytuacja 
fi nansowa, w badanym okresie pogorszyła się o czym świadczą coraz niższe wskaźniki rentowności. W spółce wy-
stępowały problemy z płynnością fi nansową. Wyniki badań wskazują, że rozwój PKM Duda S.A. w analizowanych 
latach uległ wyraźnemu zahamowaniu.

Wstęp
Przemiany polityczne, wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej, w latach 90. XX wieku, a także 

rozszerzenie współpracy gospodarczej z zagranicą oraz powstanie spółek prawa handlowego przyczyniły 
się do wzrostu znaczenia analizy fi nansowej przedsiębiorstwa. Rozwojowi analizy sprzyjała głównie 
zmiana istoty i charakteru przedsiębiorstwa, które odzyskało pełną samodzielność i w związku z tym 
jest bardziej zainteresowane rezultatem swych działań [Gabrusewicz 2005].

Powszechne zastosowanie w życiu gospodarczym znajduje analiza zajmująca się badaniem i oceną 
całokształtu działalności przedsiębiorstwa. Obejmuje ona sytuację majątkową oraz fi nansową, analizę 
wzrostu, wyniki fi nansowe i ocenę efektywności gospodarowania. Takie syntetyczne ujęcie pozwalające 
na szybki pomiar i ocenę sytuacji fi nansowej oraz wyników zwane analizą fi nansową, dostarcza zrozu-
miałych i względnie porównywalnych informacji fi nansowych [Waśniewski, Skoczylas 2004].

Informacje zawarte w analizie fi nansowej są ważnym narzędziem prowadzenia działalności przedsię-
biorstwa, stanowią przedmiot zainteresowania nie tylko kierownictwa fi rmy, ale także kredytodawców, 
dostawców, odbiorców, konkurencji oraz obecnych lub przyszłych inwestorów. Powszechnie panuje 
przekonanie, że spółki notowane na Giełdzie należą do najlepszych, jednak liczne badania pozwalają 
stwierdzić, że są one także podatne na negatywne zjawiska wynikające z sytuacji gospodarczej kraju 
[Nawrocki 2005].

Przedsiębiorstwo spożywcze jest branżą obarczoną dość wysokim ryzykiem inwestycyjnym związa-
nym z małą przewidywalnością cen surowca i jego podaży, która zależy w dużej mierze od czynników 
przyrodniczych oraz wahań popytu spowodowanych różnymi czynnikami zewnętrznymi.

Cel, zakres i metodyka badań
Celem artykułu była ocena pozycji ekonomicznej PKM „DUDA” S.A. na podstawie dokonanej analizy 

obejmującej sytuację kapitałowo-majątkową spółki, efektywność gospodarowania oraz  rentowność i 
płynność fi nansową. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników działalności gospodarczej spółki 
w latach 2006-2008. W pracy wykorzystano metodę analizy pionowej która pozwala ocenić relatywną 
ważność poszczególnych pozycji zawartych w tych sprawozdaniach. Analiza pozioma zaś jest formą oceny 
relacji między majątkiem przedsiębiorstwa a jego kapitałami, a także między elementami przychodów i 
kosztów uzyskania tych grup przychodów. Zastosowano także metodę analizy wskaźników fi nansowych 
(analizę wskaźnikową) określonych na podstawie danych z bilansu i rachunku zysków i strat.
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Trzyletni okres badań pozwala ocenić kierunek i dynamikę zmian badanej wielkości  oraz porównać 
ją z zewnętrznie ustalonymi normatywami. W pracy wykorzystano również metodę opisową w celu 
skomentowania treści obliczonych wskaźników oraz do ogólnej oceny przedsiębiorstwa.

Wyniki badań
Analiza ekonomiczna dotyczy całokształtu fi nansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Do podstawowych zagadnień analizy można zaliczyć wstępną i rozwiniętą analizę sprawozdań fi nanso-
wych – bilansu, rachunku zysków i strat oraz analizę wskaźnikową. Ogólnym celem analizy fi nansowej 
jest syntetyczne określenie stanu fi nansowego, weryfi kowanie decyzji rozwojowych oraz poszukiwanie 
norm efektywnościowych [Skowronek-Mielczarek, Leszczyński 2008].

Bilans majątkowy (tab. 1), to podstawowe sprawozdanie fi nansowe, prezentujące sytuację przed-
siębiorstwa w sposób statyczny na określony moment. Zawiera on informację o składnikach majątku i 
źródłach jego fi nansowania [Duraj 2004]. Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że sumy bilansowe w 
podanym okresie rosną z poziomu 421,1 (2006 r.) do 680,9 mln zł w 2008 roku. Dynamika tych zmian 
ulega jednak zmniejszeniu z 141 do 114%.

Tabela 1. Struktura i dynamika bilansu
Table 1. Balance sheet structure and dynamics 
lp./
No

Bilans/Balance sheet Bilans/
Balance sheet

Struktura/
Structure [%]

Dynamika/ 
Dynamic [%]

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2007/
2006

2008/
2007

Aktywa/Assets

I.

Aktywa trwałe/Fixe assets
Wartości niematerialne i prawne/ 
Intengibles 
Rzeczowe aktywa trwałe/
Tangible assets 
Inwestycje długoterminowe/
Long-term investments
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe/
Long-term accruals

222752

289

97995

123431

1037

413442

433

98022

313626

1361

455907

394

105196

328457

21860

52,90

0,07

23,27

29,31

0,25

69,48

0,07

16,47

52,70

0,23

66,96

0,06

15,45

48,24

3,21

186

150

100

254

131

110

91

107

105

1606

II.

Aktywa obrotowe/Financial assets 
for trading portfolio
Zapasy/Inventories
Należności/Account recivables 
Środki pieniężne/Financial means 
Krótkoterminowe aktywa 
fi nansowe/Current assets 

198320

41204
87778
19435

49903

181647

31620
115144

6548

28335

225002

23254
150030

2551

43704

47,10

9,79
20,85
4,61

11,85

30,52

5,31
19,35
1,10

4,76

33,04

3,50
22,59
0,37

6,58

92

76
130
34

56

124

74
131
39

167
Aktywa razem/Total assets 421072 595089 680909 100,00 100,00 100,00 141 114

Pasywa/Liabilities

I. 

Kapitał własny/Equity 
Kapitał zakładowy (akcyjny)/
Shate capital 
Kapitał zapasowy/Equity reserves 
Zysk (strata) z lat ubiegłych/
Profi t (loss) from prevoius years
Zysk (strata) netto/Neet profi t (loss)

205072
48200

131255
-4630

30247

360268
96400

257071
-4706

11503

271284
97300

267677
-4724

-48712

48,70
11,45

31,17
-1,10

7,18

60,54
16,20

43,20
-0,79

1,93

45,22
14,29

39,31
-0,69

-7,15

176
200

196
102

38

85
101

104
100

-423

II.

Zobowiązania/Liabilities 
Zobowiązania długoterminowe/
Long-term liabilities 
Zobowiązania krótkoterminowe/  
Current liabilities 
Rozliczenia międzyokresowe/
Term accruals

216000
101733
100433

13834

234821
38469

181539

14813

372975
41753

316255

14967

51,30
24,16

23,85

3,29

39,46
6,46

30,51

2,49

54,78
6,13

46,45

2,20

109
38

181

107

159
109

174

101

Pasywa razem/Total liabilities 421072 595089 680909 100,00 100,00 100,00 141 114
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów jednostkowych ZMD „DUDA” S.A. 2006-2008
Source: own study based on ZM „DUDA S.A. particular reports 2006-2008
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Analiza bilansu obejmuje:
 – analizę dynamiki majątku przedsiębiorstwa, która określa stopień i kierunek zmian poszczególnych 

elementów w porównaniu do stanu początkowego lub do poziomu w bilansach wcześniejszych. 
Badanie dynamiki aktywów i pasywów umożliwia określenie kierunków rozwoju majątku jednostki 
oraz wzrostu kapitałów fi nansujących ten rozwój [Nowak 2005],

 – analizę struktury majątku (analiza ponowa bilansu), która opiera się na wskaźnikach struktury ak-
tywów i pasywów,

 – analizę sytuacji kapitałowo-majątkowej (analiza pozioma bilansu), która umożliwia określenie po-
wiązań między pozycjami aktywów i pasywów. Celem tej analizy jest ocena stopnia fi nansowania 
działalności przedsiębiorstwa, funduszami własnymi i środkami obcymi oraz ocena jego płynności 
fi nansowej [Sierpińska, Jachna 2007].
Szczegółowe wskaźniki analizy pionowej i poziomej bilansu zaprezentowano w tabelach 2-4. Analiza 

pionowa bilansu obejmuje wskaźniki struktury majątkowej (tab. 2) i wskaźniki struktury kapitałowej (tab. 3).
W badanym okresie w strukturze aktywów majątek trwały stanowił od 52,9 do aż 69,5% (2007 r.), 

wykazując dynamikę 131%, co wynikało z prowadzonej przez spółkę działalności inwestycyjnej oraz 
z zakupu rzeczowych składników majątku. Sytuacja ta sprawia, że znacząco zmalał udział majątku 
obrotowego z 47,1% w 2006 roku do ok. 30% w  ostatnich latach, co oznaczało wzrost obciążenia 
produkcji kosztami stałymi, a tym samym spadek rentowności, co zostanie wykazane w dalszej części 
pracy. Stosunkowo wysoki udział w aktywach miały należności, których poziom oscylował w granicach 
20%, co świadczy o tym, iż duża część odbiorców realizowała zakupy z odłożonym terminem zapłaty. 
Niski i zmniejszający się z czasem udział środków pieniężnych w strukturze aktywów (4,62% w 2006 r. 
i  0,37% w 2008 r.) sugeruje pogarszającą się sytuację fi nansową i ograniczenie możliwości płatniczych 
fi rmy. Wskaźniki struktury kapitałowej – drugiego elementu analizy pionowej przedstawiono w tabeli 3.

Z danych w tabeli 3 wynika, że kapitał własny z wyjątkiem 2007 roku (60,54%) nie przekraczał 50% udzia-
łu w strukturze pasywów, mimo, że odnotowano w dwóch ostatnich latach 2-krotnie wyższy poziom kapitału 
zakładowego (akcyjnego) i kapitału zapasowego w stosunku do 2006 roku (tab. 1). Prawie 4-krotnie zmniej-
szył się udział obciążeń z tytułu zobowiązań długoterminowych z 24,11% w 2005 r. do 6,12% w 2008 roku. W 
wyniku tych zmian wielkość kapitału stałego (kapitał własny + zobowiązana długoterminowe) systematycznie 
zmniejszała się. W 2006 r. stanowił on 72,81% pasywów, zaś w 2008 r. już tylko 51,35%. Wyraźnie natomiast 
wzrastały zobowiązania krótkoterminowe, których udział uległ podwojeniu (23,8 w 2006 r. i 46,36% w 2088 r.). 

Tabela 2. Wskaźniki struktury majątkowej 
Table 2. Assets mix ratio
Wskaźnik/Ratio Struktura/Structure [%] Dynamika/Dynamic [%]

2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007
Udział majątku trwałego w aktywach ogółem/
Fixe of assets share in total assets 52,90 69,48 66,96 131 96

Udział majątku obrotowego w aktywach ogółem/
Current assets share in total assets 47,10 30,52 33,04 65 108

Udział należności w aktywach ogółem/
Recivables share in total assets 20,79 19,19 22,03 92 115

Udział środków pieniężnych w aktywach ogółem/
Financial means share in total assets 4,62 1,10 0,37 24 34

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Tabela 3. Wskaźniki struktury kapitałowej 
Table 3. Capital mix ratio
Wskaźnik/Ratio Struktura/Structure [%] Dynamika/Dynamic [%]

2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007
Wyposażenie podmiotu w kapitał własny/Own equit
Obciążenie zobowiązaniami długoterminowymi/
Current liabilities loug-term
Wyposażenie podmiotu w kapitał stały/
Fixed capital endowment
Obciążenie zobowiązaniami krótkoterminowymi/
Current liabilities burden

48,70

24,11

72,81

23,80

60,54

6,45

66,99

30,42

45,22

6,12

51,35

46,36

124

27

92

128

75

95

77

152
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Ta sytuacja jest przykładem agresywnej strategii fi nansowania majątku, w której aktywa obrotowe (lata 
2007-2008) fi nansowane są w całości przez krótkoterminowe kredyty bankowe i zobowiązania bieżące. 
Strategia ta jednak niesie za sobą ryzyko utraty płynności, choć umożliwia uzyskanie wyższej stopy 
wzrostu z kapitału własnego (analiza pozioma). Strukturę kapitałowo-majątkową przedstawiono w tabeli 4.

Wysokości wskaźnika pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym we wszystkich latach, 
a kapitałem stałym (poza 2006 r.) na poziomie poniżej 100%, świadczą w pierwszym przypad-
ku o nieprzestrzeganiu „złotej reguły fi nansowej”, która zakłada całkowite  fi nansowanie mająt-
ku trwałego kapitałem własnym. W drugim przypadku zaś nie jest przestrzegana „złota reguła 
fi nansowania”, według której majątek fi rmy winien być fi nansowany w 100% kapitałem stałym. 
Sytuacja taka oznacza, że może pojawić się zagrożenie płynności i stabilności fi nansowej. Wskaź-
nik pokrycia kapitałami krótkoterminowymi majątku obrotowego wykazywał w badanym okre-
sie dużą dynamikę wzrostu (197 i 141%) i wynosił od 50,54 (2006 r.) do 140,29% (2008 r.). 
Wysoki wskaźnik w 2008 roku oznacza, że kapitał krótkoterminowy nie tylko w pełni fi nansuje majątek 
obrotowy jednostki, ale w części wykorzystywany jest także do fi nansowania majątku trwałego.

Tabela 4. Wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej 
Table 4. Capital – assets mix ratios
Wskaźnik/Ratio Struktura/Structure [%] Dynamika/Dynamic [%]

2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem 
własnym/Fixed assets equity coverage with equity ratio 92,06 87,14 67,54 95 78

Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym/
Fixed assets coverage with capital endowment ratios 137,64 96,42 76,69 70 80

Wskaźnik pokrycia kapitałami krótkoterminowymi 
majątku obrotowego/Working assets coverage with 
current equity ratios

50,54 99,67 140,29 197 141

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Tabela 5. Rachunek zysków i strat 
Table 5. Income statment
Lp./
No

Wyszczególnienie/Description Rachunek zysków i strat 
[tys. zł]/Income statment 

[thous. PLN]

Dynamika 
[%]/

Dynamic [%]
2006 2007 2008 2007/

2006
2008/
2007

I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów/Net income from products, commodities, 
materiales sold

457 655 431 602 512 645 94 119

II Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów/  
Products, commodities and materiale distribution costs 423 509 418 865 505 093 97 122

III Zysk (strata) na sprzedaży/Selling profi ts (loss) 34 146 12 737 7 552 37 59
IV Pozostałe przychody operacyjne/Remaining operating income 3 928 4 879 5 460 124 112
V Pozostałe koszty operacyjne/Remaing operating costs 1 771 1 826 3 189 103 175
VI Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V)/

Operating  actiwity profi t (loss)  (III+IV-V) 36 303 15 790 9 823 43 62

VII Przychody fi nansowe/Financial income 7 290 11 563 23 129 159 200
VIII Koszty fi nansowe/Financial costs 6 318 12 255 95 185 194 777
IX Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VII-VIII)/

Profi t from economic activity 37 275 15 098 -62 233 41 -412

X Wynik zdarzeń nadzwyczajnych/Result from extraordinary 
events 0 0 0 0 0

XI Zysk (strata) brutto (IX+X)/Gross profi t (loss) (IX+X) 37 275 15 098 -62 233 41 -412
XII Podatek dochodowy/Tax on income 7 028 3 595 -13 521 51 -376
XIII Zysk (strata) netto (XI-XII)/Net profi t (loss) (XI-XII) 30 247 11 503 -48 712 38 -423
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Obok analizy bilansu inną kluczową kwestią oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa jest ana-
liza rachunku zysku i strat. W konstrukcji rachunku zysków i strat wyróżniamy trzy poziomy tworzenia 
wyniku fi nansowego [Szyszko, Szczepański 2003]:

 – poziom operacyjny – obrazujący wynik przedsiębiorstwa z działalności produkcyjnej oraz operacyjnej,
 – poziom fi nansowy – stanowiący różnicę pomiędzy przychodami z operacji fi nansowych a kosztami 

tych operacji,
 – poziom nadzwyczajnych – obrazujący wynik ze zdarzeń nadzwyczajnych, czyli trudnych do przewi-

dzenia, na który składają się zyski nadzwyczajne pomniejszone o straty nadzwyczajne.
Rachunek zysków i strat PKM „Duda” S.A. przedstawiono w tabeli 5.  Analiza danych wykazuje na rosnące 

przychody ze sprzedaży z poziomu 457,7 w 2006 r. do 512,6 mln zł w 2008 r. (obniżenie przychodów w 2007 
r. do 431,6 mln zł). Wzrostowi przychodów towarzyszył wzrost kosztów sprzedaży, które wynosiły w 2006 r. 
423,5 mln zł, zaś w 2008 r. 505,1 mln zł. Dynamika wzrostu obu tych kategorii była bardzo zbliżona. Relacje 
przychodów i kosztów dały efekt w postaci malejącego zysku na sprzedaży (34,1 w 2006 r. i 7,6 mln zł w 2009 
r.). Podobna tendencja utrzymywała się na kolejnych etapach tworzenia wyniku fi nansowego, co przyniosło 
skutek końcowy w postaci spadku zysku w latach 2006-2007 z 30,2 do 11,5 mln zł i wygenerowania straty w 
2008 r. w wysokości 48,7 mln zł, która była efektem poniesienia wysokich kosztów fi nansowych w wyniku 
podjęcia nieudanych operacji fi nansowych (długo- i krótkookresowe inwestycje).

Rachunek wyników i bilans majątkowy dostarczają niezbędnych danych służących określeniu rela-
cji fi nansowych będących przedmiotem analizy wskaźnikowej. Analiza wskaźnikowa obejmuje tylko 
wybrane grupy wskaźników.

Wskaźniki płynności – wyrażają zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w wymaganych 
terminach, czyli stopień jego wypłacalności. Wskaźniki oparte są na relacji majątku obrotowego lub jego 
części do zobowiązań bieżących. Wskaźniki płynności fi nansowej przedstawiono w tabeli 6. 

Analiza prezentowanych wskaźników płynności dowodzi, że dobra sytuacja w tej mierze miała miejsce 
tylko w 2006 r., kiedy wszystkie wskaźniki mieściły się w optymalnym przedziale wartości, a nawet je 
przekraczając – wskaźnik podwyższonej płyn-
ności – 1,56 (optimum 0,9-1,2). W pozostałych 
latach następowała systematyczna obniżka 
wskaźników, które osiągnęły najgorsze wiel-
kości odbiegające wyraźnie od normatywnych 
w roku 2008. Świadczy to o wyraźnym pogor-
szeniu się zdolności płatniczej spółki. 

Obok wskaźników płynności ważną rolę 
w analizie wskaźnikowej spełniają wskaźniki 
zadłużenia.

Wskaźniki zadłużenia – służą do oceny 
struktury źródeł fi nansowania działalności. Wy-
soki udział kapitałów własnych w strukturze pa-
sywów stanowi o stabilności gospodarczej przed-
siębiorstwa oraz niskim ryzyku fi nansowym, 
co nie jest jednak równoznaczne z wysokim 
poziomem rentowności. Wskaźniki zadłużenia 
„Duda” S.A  przedstawiono w tabeli 7.

Biorąc pod uwagę ogólny wskaźnik 
zadłużenia jego wysokość w żadnym roku 
nie osiągnął dolnej granicy przedziału 
optymalnego (0,57-0,67), co wskazuje na 
znaczną samodzielność finansową firmy, 
choć może być czynnikiem ograniczającym 
jej rozwój. Poziom wskaźnika zadłużenia 
kapitału własnego wynosił od 0,61 w 2007 r. 
do 1,16 w 2008 r. i mieścił się w pożądanym 
przedziale 0,53-1,22. Wielkość tego wskaź-
nika winna być kontrolowana, gdyż wyraźna 
przewaga kapitałów obcych nad własnymi 
ogranicza możliwości pokrycia zobowiązań 
kapitałem własnym. W latach 2006 (wskaź-
nik 0,49) i 2008 (wskaźnik 0,45) wskaźnik 

Tabela 6. Wskaźniki płynności
Table 6.  Liquidity ratios
Wskaźnik/Ratio Lata/Years

2006 2007 2008 Optimum
Wskaźnik bieżącej 
płynności III stopnia/
Current ratio

1,98 1,00 0,71 1,2-2,0 

Wskaźnik podwyższonej 
płynności II stopnia/
Quick ratio

1,56 0,82 0,63 0,9-1,2

Wskaźnik środków 
pieniężnych I stopnia/
Acid – test ratio

0,19 0,04 0,01 0,1-0,2

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Tabela 7. Wskaźniki zadłużenia
Table 7. Debt ratio
Wskaźnik/Ratio Lata/Years

2006 2007 2008 Optimum
Wskaźnik ogólnego 
zadłużenia/Assets debt 
ratio

0,48 0,37 0,52 0,57-0,67

Wskaźnik zadłużenia 
kapitału własnego/Debt 
to equity ratio

0,98 0,61 1,16 0,53-0,22

Wskaźnik pokrycia 
majątku kapitałami 
własnymi/Assets equity 
coverage ratio

0,49 0,61 0,45 0,5-1,0

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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pokrycia majątku kapitałami własnymi nie 
osiągnął wymaganego poziomu 0,5-1,0. 
Sytuacja w 2008 roku wynika z faktu wy-
raźnego zmniejszenia kapitału własnego 
(307,9 mln zł) w stosunku do 2007 roku 
(360,3 nln zł), przy jednoczesnym wzro-
ście aktywów do 680 mln zł, co skutkować 
musiało zwiększaniem zobowiązań, a tym 
samym osłabieniem kondycji fi nansowej.

Ważnym elementem analizy ekono-
micznej przedsiębiorstwa szczególnie dla 
właścicieli lub zarządzających fi rmą są 
wskaźniki rentowności.

Wskaźniki rentowności – są podsta-
wowymi miernikami informującymi o szybkości zwrotu zaangażowanego w przedsiębiorstwie kapitału 
oraz służą do oceny fi rmy pod kątem zdolności fi rmy do generowania zysków z zaangażowanych środków. 
Wskaźniki rentowności „DUDA” S.A przedstawionow w tabeli 8.

Ogólna ocena wskaźników rentowności wskazuje na wyraźną obniżkę w kolejnych latach wszystkich 
wskaźników. Zanotowana w 2008 r. strata skutkowała ujemnymi wielkościami wskaźników. Korzystnie 
natomiast należy ocenić efekty uzyskane w 2006 roku, w którym tylko rentowność majątku była nieco 
poniżej minimalnego progu. Wynosiła 7,96% przy wymaganej wielkości 10-15. 2007 rok przyniósł 
obniżkę rentowności a osiągnięty  poziom wskaźników wyraźnie odbiegał od przyjętych normatywów.

Wnioski
Analiza zajmująca się badaniem i oceną całokształtu działalności przedsiębiorstwa znajduje obecnie 

powszechne zastosowanie w życiu gospodarczym. Obejmuje ona zagadnienia związane z sytuacją ma-
jątkową i fi nansową, wynikiem fi nansowym oraz oceną efektywności gospodarowania. Przeprowadzona 
w tym zakresie analiza PKM „DUDA” S.A.  pozwala na sformułowanie kilku wniosków.
1. W latach 2006-2008 wysokość aktywów spółki wzrosła ponad 2-krotnie, co było wywołane głównie 

niemal 3-krotnym wzrostem długoterminowych inwestycji fi nansowych, przy zbliżonym poziomie 
rzeczowych aktywów trwałych. Świadczy to o nacisku jaki położono w fi rmie na generowanie zysków 
z działalności fi nansowej.

2. Wysoki i wzrastający udział w aktywach, aktywów trwałych, oznacza wysoki stopień unieruchomienia 
majątku, małą elastyczność, wysokie koszty stałe, a zarazem zwiększenie ryzyka prowadzonej przez 
spółkę działalności.

3. Spółka wykazywała niski stopień pokrycia majątku kapitałami własnymi, łamiąc „złotą regułę bi-
lansową”, co doprowadziło do naruszenia równowagi fi nansowej.

4. Firma przyjęła agresywną strategię zarządzania aktywami, w której występuje relatywnie wysoki 
stopień zadłużenia, z czego wynikła konieczność fi nansowania aktywów obrotowych przez krótko-
terminowe zobowiązania.

5. Skutkiem powyższej sytuacji (pkt 4) była pogarszająca się płynność fi nansowa, stanowiąca poważne 
zagrożenie bezpieczeństwa fi nansowego spółki.

6. Działalność fi rmy na poziomie fi nansowym w badanym okresie wyraźnie się pogorszyła, zaś rok 2008 
przyniósł stratę netto, co potwierdzają coraz niższe wskaźniki rentowności. Na wyniku z roku 2008 
zaważył rezultat działalności fi nansowej, będący efektem chybionych inwestycji długoterminowych.
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Tabela 8. Wskaźniki rentowności 
Table 8. Profi tability ratio
Wskaźnik/Ratio Lata/Years

2006 2007 2008 Optimum
Rentowność sprzedaży netto 
(ROS)/Net sale profi tability 6,61 2,67 -9,50 5-15

Rentowność majątku (ROA)/
Assets profi tability 7,96 2,26 -7,64 10-15

Rentowność kapitałów 
własnych (ROE)/Equity 
profi tability

29,50 4,07 -14,58 10-15

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1



273Analiza sytuacji ekonomicznej Polskiego Koncernu Mięsnego „Duda” S.A. w latach 2006-2008

Summary
Polish Meat Concern Duda S.A. is a family fi rm established in 1990. It  became a listed company on Stock 

Exchange  in Warsaw in 2002. The survey involves economic analysis of  this company in the years 2006-2008. 
Within that period balance sum featured a continuous increase, especially in relation to 2006. A considerable share 
in capital mix belonged to fi xed assets which meant a signifi cant degree of assets frozen and, therefore, a high risk 
connected with activity conducted. The company characterized low percentage of assets coverage with equity, 
which resulted in high indebtedness. Originating from fi nancing current assets. Financial situation worsened in the 
examined period which was proved by gradually lower profi tability ratios. The company faced fi nancial liquidity 
problems Investigation results point to the fact that ,in the course of the examined years, development of PKM 
Duda S.A. underwent a signifi cant decline. 
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