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Róĝne ujÚcia zysku

O

mówiliĂmy juĝ zagadnienia zwiÈzane z wartoĂciÈ sprzedaĝy czy teĝ
przychodem, które znajdujÈ siÚ w sprawozdaniu finansowym na
pierwszej pozycji od góry. NastÚpnie przeanalizowaliĂmy kwestie zwiÈzane z kosztami i wydatkami. Przychód pomniejszony o koszty i wydatki
stanowi zysk.
OczywiĂcie takĝe w tym przypadku moĝna siÚ spotkaÊ z róĝnym nazewnictwem. CzÚsto w jednym dokumencie pojawiajÈ siÚ pojÚcia takie
jak: zysk netto, wynik finansowy netto czy marĝa zysku netto. Terminy te sÈ
stosowane na okreĂlenie zysku. W rachunku wyników moĝna teĝ niekiedy
znaleěÊ pozycje takie jak: „zysk ze sprzedaĝy”, „zysk operacyjny” czy „zysk
netto na akcjÚ”. Umieszczone przy tych pozycjach wartoĂci wynikajÈ z róĝnych metod ujmowania zysku, metod, które czÚsto wykorzystuje siÚ do
opracowania rachunku wyników. Zastosowanie róĝnych pojÚÊ w jednym
dokumencie mogïoby sugerowaÊ, ĝe opisywane za ich pomocÈ wartoĂci odnoszÈ siÚ do róĝnych danych. W rzeczywistoĂci jednak wcale tak nie jest.
Dla uproszczenia w naszych rozwaĝaniach bÚdziemy konsekwentnie
uĝywaÊ sïowa zysk. Przyjrzyjmy siÚ zatem róĝnym ujÚciom stosowanym
w odniesieniu do tej kategorii.
Zysk
Zysk to suma, jaka pozostaje po pomniejszeniu kwoty przychodu o kwotÚ wszystkich
kosztów. Moĝna wyróĝniÊ trzy podstawowe ujÚcia zysku: zysk brutto ze sprzedaĝy,
zysk operacyjny oraz zysk netto. KaĝdÈ z powyĝszych wartoĂci oblicza siÚ poprzez pomniejszenie wartoĂci uzyskanego przychodu ze sprzedaĝy o sumÚ okreĂlonych kategorii
kosztów.
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ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDA¿Y — JAKk SUM} MO¿NA UZNAm ZA WYSTARCZAJkCk?
Zysk brutto ze sprzedaĝy, czyli przychód ze sprzedaĝy pomniejszony
o koszty wytworzenia produkcji sprzedanej, stanowi dla wielu firm jeden
z najistotniejszych wskaěników. Na tej podstawie moĝna bowiem sformuïowaÊ ogólnÈ ocenÚ dotyczÈcÈ rentownoĂci danego produktu lub usïugi.
Jeĝeli ocena ta wypadnie negatywnie, naleĝy siÚ liczyÊ z tym, ĝe firma nie
przetrwa na rynku zbyt dïugo. Nie moĝna siÚ przecieĝ spodziewaÊ, ĝe uda
siÚ pokryÊ wydatki umieszczane „pod kreskÈ”, zwïaszcza wynagrodzenia
czïonków kadry kierowniczej, jeĝeli firma nie generuje odpowiednio wysokiego zysku brutto.
Pozostaje jednak pytanie, jaki zysk moĝna uznaÊ za odpowiednio wysoki.
Jaki zysk brutto ze sprzedaĝy bÚdzie dla firmy wystarczajÈcy? W duĝej
mierze zaleĝy to od branĝy, w jakiej dana firma dziaïa. Istotne róĝnice
mogÈ wystÚpowaÊ takĝe pomiÚdzy poszczególnymi firmami z tego samego sektora. W przypadku sklepu spoĝywczego zysk brutto ze sprzedaĝy
stanowi zazwyczaj niewielki odsetek wartoĂci sprzedaĝy. Inaczej bÚdzie na
przykïad w branĝy jubilerskiej, gdzie ten procent bÚdzie zwykle znacznie
wiÚkszy. PrzyjmujÈc zaïoĝenie, ĝe wszystkie pozostaïe wskaěniki pozostajÈ równe, naleĝaïoby stwierdziÊ, ĝe firma, która ma wiÚksze przychody,
moĝe przetrwaÊ, osiÈgajÈc niĝszy odsetek zysku brutto niĝ przedsiÚwziÚcie
o niĝszych przychodach (z tego wïaĂnie wzglÚdu sklepy takie jak Walmart
mogÈ oferowaÊ produkty po tak atrakcyjnych cenach). By oceniÊ zysk
brutto ze sprzedaĝy danej firmy, naleĝy porównaÊ go ze wskaěnikami innych firm dziaïajÈcych w branĝy. Szczególnie istotne byïyby porównania
z firmami podobnej wielkoĂci. Warto teĝ dokonaÊ analizy rok do roku —
pozwala to stwierdziÊ, czy zysk brutto ze sprzedaĝy ma tendencjÚ wzrostowÈ, czy spadkowÈ. Jeĝeli analiza wykaĝe tendencjÚ spadkowÈ, naleĝy
szukaÊ przyczyn tego zjawiska. Czy wiÈĝe siÚ ono ze wzrostem kosztów
produkcji? Czy firma obniĝyïa wysokoĂÊ marĝy nakïadanej na produkty?
Zrozumienie przyczyn zmiany wskaěnika, opisujÈcego zysk brutto ze
sprzedaĝy, pozwala menedĝerom wskazaÊ obszary dziaïalnoĂci, na które
naleĝy zwróciÊ szczególnÈ uwagÚ.
Tak siÚ skïada, ĝe wiÚkszoĂÊ rachunków wyników wystÚpuje w przedstawianym tu przez nas formacie. Warto jednak wiedzieÊ, ĝe w jakiejĂ ich
czÚĂci koszty wytworzenia produkcji sprzedanej bÈdě teĝ koszty Ăwiadczenia usïug sÈ umieszczane pod nagïówkiem koszty operacyjne. W takich
rachunkach wyników w ogóle nie wystÚpuje pozycja zysku brutto. Przy120
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kïadem firmy korzystajÈcej z tego formatu dokumentów jest Microsoft.
Jaki z tego wniosek? Naleĝy zwracaÊ bacznÈ uwagÚ na nazwy kolejnych
pozycji i wykorzystywaÊ wïasnÈ inteligencjÚ finansowÈ do oceny sposobu
kategoryzacji kosztów, gdyĝ znajduje on bezpoĂrednie przeïoĝenie na ocenÚ
pozycji zwiÈzanych z zyskiem.
Takĝe w tym przypadku warto ze szczególnÈ uwagÈ analizowaÊ
ewentualne odchylenia dotyczÈce wartoĂci liczbowych. Na wysokoĂÊ zysku
brutto ze sprzedaĝy mogÈ istotnie wpïywaÊ decyzje dotyczÈce momentu zaksiÚgowania przychodu oraz elementów traktowanych jako koszty jego uzyskania.
Przyjmijmy, ĝe zajmujemy stanowisko dyrektora do spraw zarzÈdzania
zasobami ludzkimi w firmie prowadzÈcej badania marketingowe. Okazuje
siÚ, ĝe zysk brutto ze sprzedaĝy tego przedsiÚbiorstwa wykazuje tendencjÚ
spadkowÈ. PrzyglÈdamy siÚ wiÚc zestawieniom finansowym. Na pierwszy
rzut oka mogïoby siÚ wydawaÊ, ĝe wzrosïy koszty Ăwiadczenia usïug.
W zwiÈzku z tym wspólnie z pracownikami zamierzamy obniĝyÊ te
koszty, byÊ moĝe rozwaĝajÈc takĝe redukcjÚ zatrudnienia. Jednak po dogïÚbniejszej analizie okazuje siÚ, ĝe wynagrodzenia, które stanowiïy wczeĂniej element kosztów operacyjnych, zostaïy przeniesione do kosztów
wytworzenia produkcji sprzedanej. A zatem koszty Ăwiadczenia usïug
w rzeczywistoĂci wcale nie wzrosïy — w tej sytuacji zwalnianie pracowników byïoby bïÚdem. Trzeba natomiast przeprowadziÊ rozmowÚ z pracownikami dziaïu ksiÚgowoĂci. Warto siÚ dowiedzieÊ, dlaczego zmienili klasyfikacjÚ wynagrodzeñ i dlaczego nie poinformowali o tym nikogo. Ponadto
jeĝeli wynagrodzenia majÈ na staïe staÊ siÚ skïadnikiem kosztów wytworzenia produkcji sprzedanej, to byÊ moĝe naleĝy zmniejszyÊ docelowy poziom zysku brutto firmy. Nie naleĝy natomiast decydowaÊ siÚ na ĝadne inne zmiany.
Zysk brutto ze sprzedaĝy
Zysk brutto ze sprzedaĝy wyznacza siÚ, pomniejszajÈc wartoĂÊ przychodu ze sprzedaĝy o koszty wytworzenia produkcji sprzedanej. Jest to kwota, jaka pozostaje po
opïaceniu wszystkich kosztów bezpoĂrednio zwiÈzanych z wytwarzaniem produktu
lub Ăwiadczeniem usïugi. Zysk brutto ze sprzedaĝy musi wystarczaÊ na pokrycie
poĂrednich kosztów operacyjnych, zobowiÈzañ podatkowych i kosztów finansowania.
Dobrze, gdyby zostaïo jeszcze coĂ na zysk netto.
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ZYSK OPERACYJNY — CZYNNIK DECYDUJkCY O KONDYCJI FIRMY
Zysk operacyjny — liczony jako zysk brutto ze sprzedaĝy pomniejszony
o koszty operacyjne, koszty sprzedaĝy, koszty ogólnego zarzÈdu (tzw.
koszty poĂrednie) oraz odpisy amortyzacyjne — nazywany jest niekiedy
takĝe „zyskiem operacyjnym netto” lub „zyskiem przed odsetkami i opodatkowaniem” (EBIT, od ang. earnings before interest and taxes). Jest to
zatem kwota, od której nie odliczono jeszcze odsetek oraz naleĝnego podatku. Z jakich wzglÚdów wylicza siÚ wiÚc ten wskaěnik? Zysk operacyjny
to suma, jakÈ firma zarabia w wyniku swojej podstawowej dziaïalnoĂci gospodarczej.
WysokoĂÊ naleĝnego podatku nie ma w istocie nic wspólnego ze sprawnoĂciÈ operacyjnÈ firmy. Jeĝeli natomiast chodzi o wydatki z tytuïu odsetek, to zostanÈ poniesione w zaleĝnoĂci od tego, czy dziaïalnoĂÊ firmy
jest finansowana z kapitaïu obcego, czy z kapitaïu wïasnego (zagadnienie to
zostanie szczegóïowo omówione w rozdziale 12.). Warto jednak pamiÚtaÊ,
ĝe struktura finansowa firmy nie ma wpïywu na efektywnoĂÊ jej dziaïañ
operacyjnych.
Zysk operacyjny to wskaěnik, który doĂÊ dobrze obrazuje jakoĂÊ zarzÈdzania firmÈ — i dlatego stanowi przedmiot szczególnej uwagi posiadaczy akcji firmy. Zysk operacyjny pozwala oceniÊ zarówno popyt na oferowane produkty lub usïugi (wyraĝajÈcy siÚ w wartoĂci sprzedaĝy), jak
i skutecznoĂÊ dziaïañ firmy w zakresie speïniania potrzeb rynku (znajdujÈcÈ
swoje odbicie w kosztach). Przedstawiciele banków oraz inwestorzy analizujÈ natomiast zysk operacyjny firmy, by stwierdziÊ, czy bÚdzie ona w stanie spïaciÊ zaciÈgniÚte zobowiÈzania oraz czy jej akcjonariusze mogÈ liczyÊ
na zyski. Dostawcom zaopatrujÈcym firmÚ wskaěnik ten pozwala stwierdziÊ, czy bÚdzie ona w stanie zapïaciÊ rachunki (choÊ, jak siÚ przekonamy
nieco póěniej, nie we wszystkich przypadkach zysk operacyjny bÚdzie w tej
kwestii miarodajny). Dla duĝych klientów wysokoĂÊ zysku operacyjnego jest
podstawÈ oceny tego, czy firma potrafi efektywnie realizowaÊ zamówienia
oraz czy przez dïuĝszy czas utrzyma siÚ na rynku. Zysk operacyjny jest
takĝe wskaěnikiem obserwowanym przez pracowników biegïych w kwestiach finansowych. WiedzÈ oni bowiem, ĝe dobra kondycja i zdolnoĂÊ
firmy do rozwoju gwarantujÈ im moĝliwoĂÊ zachowania stanowisk pracy
i perspektywy dalszego awansu.
Warto jednak pamiÚtaÊ, ĝe takĝe wysokoĂÊ zysku operacyjnego zaleĝy
w pewnej mierze od zastosowanych odchyleñ. Moĝliwe sÈ bowiem jednorazowe odpisy. Istotne jest takĝe to, jakÈ przyjÚto stopÚ amortyzacji. Jak
122
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Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk operacyjny to zysk brutto ze sprzedaĝy pomniejszony o poĂrednie koszty operacyjne, koszty sprzedaĝy, koszty ogólnego zarzÈdu, a takĝe wartoĂÊ odpisów
amortyzacyjnych. Innymi sïowy, jest to wskaěnik obrazujÈcy zysk wygenerowany
w zwiÈzku z podstawowÈ dziaïalnoĂciÈ przedsiÚbiorstwa.

przekonaliĂmy siÚ juĝ wczeĂniej, wysokoĂciÈ odpisu amortyzacyjnego
moĝna manipulowaÊ, by wpïywaÊ na wysokoĂÊ wypracowanego zysku.
Przez dïuĝszy czas analitycy z Wall Street ze szczególnÈ uwagÈ analizowali
zysk operacyjny wykazywany przez firmy. Ujawniono jednak, ĝe niektóre
firmy dopuszczaïy siÚ oszustw finansowych, manipulujÈc wysokoĂciÈ odpisów amortyzacyjnych (tak byïo w przypadku opisywanej juĝ wczeĂniej
firmy Waste Management). Wówczas przedstawiciele gieïdy utracili zaufanie do tego wskaěnika i zaczÚli wiÚkszÈ wagÚ przywiÈzywaÊ do innej
wartoĂci, a mianowicie do wskaěnika zysku przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacjÈ. Niektórzy specjaliĂci sÈ zdania, ĝe wartoĂÊ ta pozwala oceniÊ rzeczywistÈ efektywnoĂÊ operacyjnÈ firmy, poniewaĝ przy jej
obliczaniu pomija siÚ koszty bezgotówkowe, takie jak choÊby amortyzacja. (Ostatnio kolejnym pupilkiem Wall Street staïy siÚ wolne przepïywy
pieniÚĝne, o których napiszemy w sekcji „NarzÚdzia” w czwartej czÚĂci).

ZYSK NETTO — SPOSOBY POPRAWIANIA TEGO WSKA½NIKA
W ten sposób docieramy powoli do ostatniej pozycji rachunku wyników,
która wyznacza wartoĂÊ zysku netto. Zysk netto to suma pozostaïa po
odliczeniu wszelkich kosztów — kosztów wytworzenia produkcji sprzedanej, kosztów operacyjnych, obciÈĝeñ podatkowych, zobowiÈzañ z tytuïu
odsetek, pozostaïych wydatków (kosztów jednorazowych) oraz kosztów
bezgotówkowych, takich jak odpisy amortyzacyjne. Kiedy pada pytanie
o wynik koñcowy, to w wiÚkszoĂci przypadków dotyczy ono wïaĂnie zysku netto. Niektóre ze wskaěników wykorzystywanych do oceny firmy,
takie jak choÊby dochód przypadajÈcy na akcjÚ czy wskaěnik ceny do dochodu, sÈ obliczane na podstawie wartoĂci zysku netto. Moĝe siÚ wydawaÊ dziwne, ĝe w nazwie tych wskaěników nie wystÚpuje sïowo „zysk”
(mielibyĂmy wówczas „zysk na jednÈ akcjÚ” oraz „wskaěnik ceny do zysku”), ale w praktyce funkcjonuje wïaĂnie takie nazewnictwo.
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Zysk netto
Zysk netto to wartoĂÊ wyraĝona w najniĝszej linii rachunku wyników. Oblicza siÚ go
poprzez odjÚcie od przychodu caïkowitego wszelkich kosztów, które wiÈzaïy siÚ z jego
uzyskaniem. Jest to wiÚc zysk operacyjny pomniejszony o pozostaïe koszty operacyjne, koszty finansowe (ponoszone z tytuïu pïaconych odsetek), ewentualne straty nadzwyczajne i kwotÚ naleĝnego podatku.

Co siÚ dzieje, kiedy zysk netto firmy jest niĝszy od przewidywanego?
Moĝe to sygnalizowaÊ powaĝny problem, zwïaszcza ĝe z zyskiem netto
mogÈ byÊ powiÈzane premie kadry kierowniczej. Czasami firmy postanawiajÈ przymknÈÊ oko na zasady rachunkowoĂci i podrasowaÊ nieco
swoje zyski. Weěmy na przykïad Fannie Mae, przedsiÚbiorstwo finansowane z amerykañskiego budĝetu, które odgrywa istotnÈ rolÚ na rynku
kredytów hipotecznych. Instytucji tej postawiono zarzuty „oszustw finansowych na duĝÈ skalÚ” w latach 1998 – 2004. Celem tych oszustw byïo
takie przedstawianie zysków, aby wydawaïy siÚ one zgodne z wyznaczonymi
wczeĂniej celami.
DziÚki temu kadra kierownicza mogïa odebraÊ premie motywacyjne
liczone w milionach dolarów1.
Oprócz manipulacji zapisami w sprawozdaniach finansowych istniejÈ
tylko trzy sposoby poprawy niekorzystnej sytuacji. Po pierwsze, firma
moĝe zwiÚkszyÊ rentownoĂÊ sprzedaĝy. Jest to rozwiÈzanie wymagajÈce
cierpliwoĂci i czasu. Pojawia siÚ wówczas koniecznoĂÊ znalezienia nowych rynków lub nowych klientów, weryfikacji przebiegu cyklu sprzedaĝy oraz podjÚcia innych podobnych dziaïañ. Po drugie, firma moĝe znaleěÊ sposób obniĝenia kosztów produkcji lub poprawienia wydajnoĂci, by
w ten sposób obniĝyÊ koszty wytworzenia produkcji sprzedanej. Takĝe to
rozwiÈzanie wymaga czasu — konieczne jest bowiem przeprowadzenie
analizy procesu produkcyjnego, wskazanie jego nieefektywnych elementów oraz wprowadzenie odpowiednich zmian. Po trzecie, firma moĝe siÚ
zdecydowaÊ na obniĝenie kosztów operacyjnych. Niemal we wszystkich
przypadkach decyzja taka wiÈĝe siÚ z obniĝeniem poziomu zatrudnienia.
Jest to jednak jedyne rozwiÈzanie, które moĝna wdroĝyÊ w przeciÈgu
niedïugiego okresu. Z tego wïaĂnie powodu wielu dyrektorów general1

Krótkie streszczenie tej historii moĝna znaleěÊ w: Kathleen Day, Study Finds „Extensive”
Fraud at Fannie Mae, „Washington Post”, 24 maja 2006.
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nych w firmach, które borykajÈ siÚ z trudnoĂciami finansowymi, rozpoczyna swojÈ dziaïalnoĂÊ od ograniczenia zatrudnienia w obszarach generujÈcych koszty staïe. DziÚki temu w krótkim czasie znacznie poprawiajÈ
siÚ dochody firmy.
OczywiĂcie takie posuniÚcie ma czÚsto negatywne konsekwencje. Niemal zawsze cierpi na tym morale pozostaïych pracowników. Najlepsi spoĂród nich, których dyrektor generalny chciaïby zatrzymaÊ w organizacji,
zaczynajÈ szukaÊ pracy w innym miejscu. Stwierdzenie to nie wyczerpuje
jednak listy zagroĝeñ zwiÈzanych z przeprowadzaniem restrukturyzacji
polegajÈcej na redukcji zatrudnienia. Na przykïad Al Dunlap, zwany teĝ
„PiïÈ MechanicznÈ”, wielokrotnie stosowaï takie rozwiÈzanie w celu poprawy dochodów przejmowanych przez siebie firm. FinansiĂci z Wall
Street z reguïy doceniali jego wysiïki. Jego strategia nie sprawdziïa siÚ
jednak w przypadku firmy Sunbeam. Dunlap przeprowadziï w tej firmie
redukcjÚ zatrudnienia i rzeczywiĂcie udaïo mu siÚ doprowadziÊ do wzrostu
dochodów. Gieïda tak optymistycznie zareagowaïa na rosnÈcÈ rentownoĂÊ firmy, ĝe jej akcje poszybowaïy w górÚ. Tymczasem strategia realizowana przez Dunlapa zakïadaïa sprzedaĝ firmy z zyskiem. Jak siÚ jednak
okazaïo, niezwykle wysoki kurs akcji sprawiï, ĝe potencjalni nabywcy
zrezygnowali z zakupu. Poniewaĝ nie udaïo siÚ znaleěÊ kupca, firma
Sunbeam musiaïa nadal prowadziÊ dziaïalnoĂÊ. Kiedy okazaïo siÚ, ĝe firma
boryka siÚ z powaĝnymi problemami, Al „Piïa Mechaniczna” zostaï odwoïany z funkcji przez jej zarzÈd.
Jaki z tego moraï? W przypadku wiÚkszoĂci firm lepiej wybraÊ dïuĝszÈ
drogÚ i skupiÊ siÚ na zwiÚkszaniu rentownoĂci sprzedaĝy oraz obniĝaniu
kosztów. OczywiĂcie w wielu przypadkach bÚdzie siÚ to wiÈzaïo z ograniczeniem wydatków operacyjnych. Jeĝeli jednak firma myĂli wyïÈcznie
w tych kategoriach, to jej klÚska jest tylko kwestiÈ czasu.

MAR¿A POKRYCIA
Do tej pory przeanalizowaliĂmy trzy róĝne rodzaje zysku: zysk brutto,
zysk operacyjny oraz zysk netto. Podziaï ten stanowi odzwierciedlenie
faktu, ĝe rachunek wyników jest uporzÈdkowany w Ăcisïej kolejnoĂci. Zaczyna siÚ od przychodu, odejmuje siÚ koszty wytworzenia produkcji sprzedanej i uzyskuje siÚ zysk brutto, nastÚpnie odejmuje siÚ koszty operacyjne
w celu otrzymania zysku operacyjnego, a jeszcze póěniej odejmuje siÚ od
niego odsetki, podatki i wszystkie inne obciÈĝenia, aby otrzymaÊ zysk
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netto. Inny sposób kategoryzowania kosztów doprowadziïby do wyliczenia
innych wartoĂci zysku. Niewykluczone, ĝe dziÚki temu dowiedziaïbyĂ siÚ
wiÚcej o tym, na ile skutecznie zarzÈdzasz swojÈ firmÈ. WïaĂnie w tym celu
opracowano jeszcze jednÈ kategoriÚ zysku, a mianowicie marĝÚ pokrycia.
Marĝa pokrycia to przychód minus koszty zmienne. Wskaěnik ten
informuje o wysokoĂci zysku przed uwzglÚdnieniem kosztów staïych. Jak
wyjaĂnialiĂmy juĝ w rozdziale 8., kosztów zmiennych nie naleĝy utoĝsamiaÊ z kosztami wytworzonej produkcji sprzedanej czy z kosztami Ăwiadczenia usïug. Oznacza to, ĝe marĝy pokrycia nie naleĝy identyfikowaÊ z zyskiem brutto.
Oto jak wyglÈda rachunek wyników opracowany pod kÈtem marĝy
pokrycia:
Rachunek wyników z uwzglÚdnieniem analizy marĝy pokrycia
Przychód
– Koszty zmienne
Marĝa pokrycia
– Koszty staïe
Zysk operacyjny
– Odsetki, podatki
Zysk (strata) netto

Marĝa pokrycia to ïÈczna wartoĂÊ zysku pozostaïego po odliczeniu
kosztów zmiennych. Kwota ta musi wystarczyÊ jeszcze na pokrycie kosztów
staïych i zapewnienie firmie jakiegoĂ zysku. Innymi sïowy, wskaěnik ten
informuje o tym, ile firma musi wytworzyÊ, aby pokryÊ swoje koszty staïe.
Analiza marĝy pokrycia pomaga menedĝerom dokonywaÊ porównañ
produktów, podejmowaÊ decyzje zwiÈzane z dodawaniem nowych linii
produktów lub anulowaniem dotychczasowych, a nawet opracowywaÊ
schematy prowizji wypïacanych sprzedawcom. Rozpatrzmy nastÚpujÈcy
przykïad: firma powinna raczej utrzymaÊ liniÚ produktów z dodatniÈ
marĝÈ pokrycia, nawet jeĂli konwencjonalnie liczony zysk ze sprzedaĝy tych
produktów jest ujemny. Po prostu generowana przez te produkty marĝa
pokrycia pomaga sfinansowaÊ koszty staïe. Gdyby marĝa pokrycia byïa
jednak ujemna, oznaczaïoby to, ĝe firma traci pieniÈdze z kaĝdÈ kolejnÈ
jednostkÈ produktu. Tego rodzaju strat nie da siÚ pokryÊ za pomocÈ duĝej
iloĂci wyprodukowanych dóbr, dlatego naleĝaïoby albo zaprzestaÊ produkcji tych produktów, albo podnieĂÊ ich ceny.
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Marĝa pokrycia
Marĝa pokrycia informuje o tym, jak duĝy zysk generuje firma ze sprzedaĝy produktów lub usïug, bez uwzglÚdniania kosztów staïych. W celu obliczenia marĝy pokrycia naleĝy pomniejszyÊ wartoĂÊ przychodu o wartoĂÊ zmiennych kosztów sprzedaĝy.

WPYW KURSÓW WYMIANY WALUT NA RENTOWNO¥m
Niektóre czynniki oddziaïujÈce na wartoĂÊ zysku pozostajÈ poza kontrolÈ
menedĝerów operacyjnych. Przykïadem takiego czynnika jest kurs wymiany walut. ¿yjemy w czasach gospodarki globalnej, a to powoduje, ĝe
kursy wymiany w jeszcze wiÚkszym stopniu decydujÈ o losach firm.
Kurs wymiany to nic innego jak cena jednej waluty wyraĝona w innej
walucie. Amerykanin udajÈcy siÚ jesieniÈ 2011 roku do Hongkongu mógï
za 1 dolara amerykañskiego (USD) kupiÊ okoïo 7,8 dolara hongkoñskiego
(HKD). Innymi sïowy, 7,8 HKD kosztowaïo 1 USD. Trzeba jednak
pamiÚtaÊ, ĝe z czasem kursy walut ulegajÈ duĝym wahaniom. Wahania
te wynikajÈ z bilansu wymiany handlowej, polityki budĝetowej krajów,
wzglÚdnych stóp procentowych oraz mnóstwa innych czynników.
Gdy firma z jednego kraju prowadzi dziaïalnoĂÊ w innym kraju, rentownoĂÊ tej dziaïalnoĂci jest uzaleĝniona od wahañ kursu wymiany walut.
Rozpatrzmy najprostszy przykïad amerykañskiej firmy produkcyjnej,
która sprzedaje swoje urzÈdzenia w Hongkongu w cenie 780 tysiÚcy HKD,
czyli okoïo 100 tysiÚcy USD (wedïug kursu z jesieni 2011 roku). Zaïóĝmy,
ĝe nagle wartoĂÊ USD spada w stosunku do HKD. Oznacza to, ĝe chcÈc
kupiÊ 7,8 HKD, potrzebujemy teraz wiÚcej niĝ 1 USD. Przyjmijmy, ĝe
nowy kurs dolara amerykañskiego wynosi 6,8 HKD. Producent otrzymuje za swoje urzÈdzenia tÚ samÈ kwotÚ 780 tysiÚcy HKD, kwota ta jest
jednak teraz warta 114 706 USD. JeĂli wszystkie inne czynniki pozostaïy
bez zmian, te same urzÈdzenia sÈ teraz o 14,7 procent bardziej rentowne,
niĝ byïy dotychczas. Producent moĝe zatrzymaÊ tÚ róĝnicÚ dla siebie albo
podjÈÊ decyzjÚ o obniĝce ceny w nadziei na wzrost popytu. JeĂli natomiast wartoĂÊ USD w stosunku do HKD wzroĂnie, bÚdzie miaïa miejsce
sytuacja odwrotna. Wówczas bÚdÈ zyskiwaÊ nabywcy z Hongkongu, a traciÊ bÚdÈ ci, którzy tam sprzedajÈ.
RozbudowanÈ dziaïalnoĂÊ zagranicznÈ prowadzi dzisiaj mnóstwo firm.
CzÚĂÊ swoich produktów wytwarzajÈ na rynku krajowym, a czÚĂÊ za granicÈ.
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WysyïajÈ towary w obu kierunkach, a takĝe miÚdzy dwoma (lub wieloma) krajami zagranicznymi. Wszystkie transakcje miÚdzynarodowe wiÈĝÈ
siÚ z ryzykiem niekorzystnych wahañ kursów wymiany walut, przez co
zysk osiÈgniÚty z takich transakcji moĝe byÊ niĝszy od oczekiwañ.
Menedĝerowie ds. operacyjnych nie majÈ wpïywu na same kursy wymiany walut, na szczÚĂcie ich koledzy odpowiedzialni za sferÚ finansów
majÈ moĝliwoĂÊ zabezpieczenia firmy przed wahaniami tych kursów.
MogÈ na przykïad nabywaÊ instrumenty finansowe umoĝliwiajÈce kupno
i sprzedaĝ walut po z góry ustalonej cenie. Tego rodzaju zabezpieczenie
chroni firmÚ przed nieoczekiwanymi zmianami kursu wymiany. OczywiĂcie takie transakcje hedgingowe kosztujÈ i nie zawsze dziaïajÈ dokïadnie
tak, jak powinny. Firma moĝe zatem w znacznym stopniu ograniczyÊ
wpïyw wahañ kursów wymiany walut na swojÈ rentownoĂÊ, rzadko moĝe
jednak zupeïnie ten czynnik wyeliminowaÊ.
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ZROZUMIENIE ISTOTY ODCHYLE
Odchylenie to nic innego jak róĝnica. Moĝemy mieÊ zatem do czynienia
z odchyleniem stanowiÈcym róĝnicÚ miÚdzy dochodami i wydatkami rzeczywistymi a przewidywanymi w budĝecie lub miÚdzy saldem z bieĝÈcego
miesiÈca a saldem miesiÈca poprzedniego. Róĝnica ta moĝe byÊ przedstawiana jako wartoĂÊ bezwzglÚdna lub w ujÚciu procentowym (bÈdě teĝ
w obu formach). WartoĂci procentowe sÈ na ogóï bardziej praktyczne, gdyĝ
umoĝliwiajÈ przeprowadzenie szybkiej i sprawnej analizy porównawczej
dwóch wartoĂci.
Jedynym problemem, jaki wiÈĝe siÚ z kwestiÈ odchyleñ, jest rozstrzygniÚcie, czy dana rozbieĝnoĂÊ ma charakter pozytywny, czy teĝ negatywny.
Przychód wyĝszy od przewidywanego bÚdzie oczywiĂcie oceniony jako
zjawisko korzystne, podczas gdy zwiÚkszone w stosunku do prognoz wydatki bÚdÈ postrzegane jako zjawisko szkodliwe. Niekiedy pracownicy
dziaïu finansów uïatwiajÈ zadanie odbiorcom, zamieszczajÈc informacjÚ, ĝe
niekorzystne odchylenia bÚdÈ zapisywaÊ w nawiasach lub poprzedzaÊ znakiem „minus”. CzÚsto jednak jesteĂmy zmuszeni sami dokonaÊ stosownej
oceny. Zaleca siÚ przeprowadzenie wïasnej analizy danych liczbowych
i sformuïowanie oceny wystÚpujÈcych odchyleñ, a nastÚpnie porównanie
otrzymanego rezultatu z podsumowaniem sporzÈdzonym przez dziaï finansów. Warto siÚ upewniÊ, ĝe odpowiednie kalkulacje zostaïy przeprowadzone zarówno dla wierszy poĂwiÚconych ěródïom przychodu, jak
i tych ujmujÈcych wydatki. Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe zapis w nawiasach lub
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ze znakiem „minus” moĝe mieÊ w pewnych przypadkach znaczenie czysto
matematyczne i wówczas nie musi wyraĝaÊ oceny danego zjawiska. Moĝe
siÚ zdarzyÊ, ĝe zapisane w nawiasach odchylenie wartoĂci przychodu bÚdzie
oceniane pozytywnie, a ujÚte w podobny sposób odchylenie odnoszÈce siÚ
do wydatków zostanie potraktowane jako zjawisko negatywne.

ORGANIZACJE KOMERCYJNE I ORGANIZACJE NON PROFIT
Organizacje non profit korzystajÈ z takich samych dokumentów finansowych jak organizacje nastawione na zysk. Dotyczy to równieĝ rachunku
wyników. W ich dokumentach moĝna takĝe znaleěÊ informacje o zysku,
czyli róĝnicy miÚdzy przychodem a kosztami. Czasami pozycja ta nosi jakÈĂ innÈ nazwÚ, nadal oznacza jednak zysk lub stratÚ. Co wiÚcej, tak naprawdÚ organizacje typu non profit muszÈ generowaÊ zyski. Jak mogïyby
przetrwaÊ w dïugim okresie, gdyby nie pozyskiwaïy wiÚcej Ărodków pieniÚĝnych, niĝ wydajÈ? Organizacja non profit musi wypracowaÊ jakÈĂ
nadwyĝkÚ, którÈ bÚdzie mogïa zainwestowaÊ we wïasnÈ przyszïoĂÊ. Jedyna róĝnica polega na tym, ĝe organizacja non profit nie moĝe dystrybuowaÊ zysku miÚdzy swoich wïaĂcicieli, poniewaĝ takowych nie posiada.
No i jeszcze jedno — organizacje non profit nie pïacÈ podatków. Organizacje non profit bywajÈ czÚsto nazywane organizacjami „nieopodatkowanymi”, poniewaĝ de facto do tego sprowadza siÚ ich istota.
W minionych latach kilka organizacji non profit zdecydowaïo siÚ zatrudniÊ naszÈ firmÚ, abyĂmy przeszkolili ich pracowników w zagadnieniach
finansowych. Dlaczego to zrobiïy? NajczÚĂciej byïo to zwiÈzane z faktem,
ĝe dana organizacja nie zarabiaïa wystarczajÈco duĝo, aby przetrwaÊ, dlatego jej kierownictwo postanowiïo wzmocniÊ inteligencjÚ finansowÈ swoich
podwïadnych. Zapewniamy, ĝe w tym kontekĂcie jest ona równie istotna
jak w przypadku podmiotów nastawionych na zysk.

PROCENT PROCENTOWI NIERÓWNY
Dwie podstawowe metody analizy rachunku wyników sprowadzajÈ siÚ
do „wartoĂci procentowej” i „zmiany procentowej”. Tego rodzaju obliczeñ
uczymy siÚ w szkole, niewykluczone jednak, ĝe czÚĂÊ z nas zapomniaïa,
na czym one polegajÈ. Na wypadek gdyby ktoĂ musiaï odĂwieĝyÊ sobie
pamiÚÊ, przedstawiamy poniĝszy tekst.
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Obliczenia wartoĂci procentowej informujÈ o tym, jaki odsetek jednej liczby stanowi druga liczba. Zaïóĝmy, ĝe w zeszïym roku wydaliĂmy 60 tysiÚcy zïotych na materiaïy, natomiast caïkowity przychód w tamtym roku
siÚgnÈï 500 tysiÚcy zïotych. Moĝemy chcieÊ siÚ dowiedzieÊ, jaki procent
przychodu przeznaczyliĂmy na materiaïy. WartoĂÊ tÚ oblicza siÚ nastÚpujÈco:
60000 zá
500000 zá

0,12

12%

Zmiana procentowa to natomiast wartoĂÊ, o jakÈ kwota zmieniïa siÚ
miÚdzy jednym a drugim okresem. Wzór obliczania zmiany procentowej
ksztaïtuje siÚ nastÚpujÈco:
rok bieĪący - rok ubiegáy
rok ubiegáy

Jeĝeli na przykïad ubiegïoroczny przychód wyniósï 300 tysiÚcy zïotych,
a tegoroczny siÚgnÈï 375 tysiÚcy zïotych, wówczas zmianÚ procentowÈ
oblicza siÚ nastÚpujÈco:
375000 zá  300000 zá
300000 zá

75000 zá
300000 zá

0,25

25%
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