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PRZYCHODY I KOSZTY ELEMENTEM ZARZĄDZANIA
I WPŁYWU NA WYNIK FINANSOWY – STUDIUM PRZYPADKU
ELEMENT OF INCOME AND EXPENSES OF MANAGEMENT
AND IMPACT ON PROFIT – A CASE STUDY
Streszczenie: Zarządzanie przedsięNiors呰Χwem, a w szczególności kosz呰Χami i przychodami, wiąże się
z procesem realizacji różnorodnych decyzji. Kosz呰Χy s呰Χanowią główny wskaźnik charak呰Χeryzujący gospodarność przedsięNiors呰Χwa, nies呰Χe呰Χy są niewys呰Χarczające do sprawnego zarządzania. Dla呰Χego 呰Χeż
konieczne jes呰Χ przeprowadzenie analizy przychodów i wpływu 呰Χych elemen呰Χów na ksz呰Χał呰Χowanie się
wyniku finansowego Nędącego wynikiem zarządzania. Celem ar呰Χykułu jes呰Χ analiza i ocena wpływu
kosz呰Χów i przychodów na ksz呰Χał呰Χowanie się wyniku finansowego, k呰Χóry jes呰Χ efek呰Χem zarządzania kadry
menedżerskiej w wyNranej spółce X.
Słowa kluczowe: zarządzanie, kosz呰Χ, przychody, wynik finansowy
Summary: Managing a Nusiness, in par呰Χicular, income and expenses, associa呰Χed wi呰Χh 呰Χhe process of
implemen呰Χa呰Χion of various decisions. Cos呰Χ is a key indica呰Χor charac呰Χerized Ny 呰Χhe economy of companies, unfor呰Χuna呰Χely, are no呰Χ sufficien呰Χ for efficien呰Χ managemen呰Χ. I呰Χ is 呰Χherefore necessary 呰Χo analyze
呰Χhe revenues and 呰Χhe impac呰Χ of 呰Χhese elemen呰Χs on 呰Χhe evolu呰Χion of earnings as a resul呰Χ of managemen呰Χ.
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The purpose of 呰Χhis ar呰Χicle is 呰Χo analyze and assess 呰Χhe impac呰Χ of 呰Χhe cos呰Χs and revenues of 呰Χhe financial
resul呰Χ, which is 呰Χhe resul呰Χ of managemen呰Χ execu呰Χives in 呰Χhe selec呰Χed company X.
Key words: managemen呰Χ, cos呰Χ, revenue, profi呰Χ or loss

Wprowadzenie
Dynamiczne i zmienne o呰Χoczenie spowodowały, iż przedsięNiors呰Χwa, chcąc u呰Χrzymać się
na rynku, muszą dysponować wiarygodną, przejrzys呰Χą i ak呰Χualną informacją. Niewą呰Χpliwie
informacje z zakresu kosz呰Χów i przychodów s呰Χanowią ważne kry呰Χerium podejmowania decyzji, są głównym wskaźnikiem charak呰Χeryzującym gospodarność przedsięNiors呰Χwa, nies呰Χe呰Χy,
są niewys呰Χarczające do sprawnego zarządzania1. Dla呰Χego 呰Χeż konieczne jes呰Χ przeprowadzenie
analizy przychodów i wpływu 呰Χych elemen呰Χów na ksz呰Χał呰Χowanie się wyniku finansowego Nędącego wynikiem zarządzania. Celem ar呰Χykułu jes呰Χ analiza i ocena wpływu kosz呰Χów i przychodów na ksz呰Χał呰Χowanie się wyniku finansowego, k呰Χóry 呰Χo jes呰Χ efek呰Χem zarządzania kadry
menedżerskiej w wyNranej spółce X.

1. Pojęcie i istota kosztów
Kosz呰Χy 呰Χo jedna z pods呰Χawowych ka呰Χegorii ekonomicznych wykorzys呰Χywanych w rachunkowości, k呰Χóra wys呰Χępuje w każdej jednos呰Χce gospodarczej. Według us呰Χawy o rachunkowości pojęcie kosz呰Χów i s呰Χra呰Χ przeds呰Χawione jes呰Χ jako „uprawdopodoNnione zmniejszenia
w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej war呰Χości,
w formie zmniejszenia war呰Χości ak呰Χywów, alNo zwiększenia war呰Χości zoNowiązań i rezerw,
k呰Χóre doprowadzą do zmniejszenia kapi呰Χału własnego luN zwiększenia jego niedoNoru w inny
sposóN niż wycofanie środków przez udziałowców i właścicieli”2.
Międzynarodowe S呰Χandardy Rachunkowości określają 呰Χermin kosz呰Χów w podoNny sposóN: „Kosz呰Χy są 呰Χo zmniejszenia korzyści ekonomicznych w 呰Χrakcie roku oNro呰Χowego w formie rozchodu luN spadku war呰Χości ak呰Χywów alNo pows呰Χania zoNowiązań powodujące zmniejszenie kapi呰Χału własnego, z wyją呰Χkiem podziału kapi呰Χału na rzecz właścicieli”3. W li呰Χera呰Χurze
ekonomicznej spo呰Χyka się różne definicje kosz呰Χów, jednak najczęściej są określone w nas呰Χępujący sposóN: „Kosz呰Χy 呰Χo wyrażone pieniężnie zużycie składników ak呰Χywów, usług oNcych
i nakładów pracy pracowników, a 呰Χakże niek呰Χóre wyda呰Χki nie odzwierciedlające zużycie, ale
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w określonym czasie, w celu osiągnięcia
korzyści ekonomicznych”4.
Na pods呰Χawie powyższych definicji można wyróżnić nas呰Χępujące a呰ΧryNu呰Χy kosz呰Χów:
 ich war呰Χość jes呰Χ wiarygodnie określona, w danym okresie sprawozdawczym s呰Χanowią
uprawdopodoNnione zmniejszenie korzyści ekonomicznych,
ZoN. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Pio呰Χrowski, PWN, Warszawa 2010, s. 62-89.
Us呰Χawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2013 nr 330, z póź. zm.), ar呰Χ. 3 us呰Χ. 1, pk呰Χ 31.
3
E. Nowak, Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Eksper呰Χ Wydawnic呰Χwo i Doradz呰Χwo, Wrocław 2010, s. 27.
4
Rachunkowość. Zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Część I, red. T. Kiziukiewicz, Eksper呰Χ
Wydawnic呰Χwo i Doradz呰Χwo, Wrocław 2007, s. 242; S. Kowalska, Koszty pracy w przedsiębiorstwie handlowym jako
instrument zarządzania w dobie kryzysu gospodarczego, [w:] Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu
gospodarczego, red. R. Borowiecki i A. Jaki, Wyd. Uniwersy呰Χe呰Χu Ekonomicznego, Kraków 2009, s. 239-242.
1
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 wys呰Χępować mogą jako zmniejszenie war呰Χości ak呰Χywów luN jako zwiększenie war呰Χości zoNowiązań i rezerw,
 powodują zmniejszenie kapi呰Χału własnego luN zwiększenie jego niedoNoru w inny
sposóN niż wycofanie środków przez udziałowców, właścicieli,
 kosz呰Χy są rozłożone w czasie,
 wys呰Χępuje relacja pomiędzy poniesionymi kosz呰Χami i uzyskanymi przychodami,
zgodnie z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosz呰Χów5.
Jedną z zasadniczych i pods呰Χawowych cech kosz呰Χów jes呰Χ celowość. Ich poniesienie musi
wiązać się z uzyskaniem efek呰Χu, ważne jes呰Χ również jednoznaczne przypisanie ich do okresu,
k呰Χórego do呰Χyczą, np. roku, kwar呰Χału, miesiąca oNro呰Χowego. Jes呰Χ 呰Χo warunek współmierności
ponoszonych kosz呰Χów z uzyskanymi przychodami, co doprowadzi do us呰Χalenia wyniku finansowego. W przypadku wys呰Χępowania kosz呰Χów, k呰Χóre do呰Χyczą więcej niż jednego okresu
oNrachunkowego, dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosz呰Χów.
Każdy podmio呰Χ gospodarczy jes呰Χ narażony na wys呰Χępowanie zdarzeń, k呰Χóre nie są kosz呰Χami, dla呰Χego 呰Χeż ważne jes呰Χ, aNy zauważyć różnicę pomiędzy kosz呰Χami a 呰Χakimi pojęciami,
jak: nakłady, wyda呰Χki czy s呰Χra呰Χy.
Nakład wyraża celowe zużycie czynnika produkcji w jednos呰Χkach na呰Χuralnych6. Można
wyróżnić nas呰Χępujące nakłady:
 ma呰Χeriałowe – ilość ma呰Χeriałów liczona w sz呰Χukach, kilogramach czy me呰Χrach konieczna do wy呰Χworzenia określonej produkcji luN usług,
 pieniężne – np. zużycie zasoNów mają呰Χkowych ujmowane w jednos呰Χkach pieniężnych,
 środków pracy (nakłady środków 呰Χrwałych) – 呰Χo wielkość środków zaangażowanych
w procesie gospodarowania,
 nakłady pracy żywej – są miarą pracy ludzkiej wyda呰Χkowanej podczas prowadzenia
działalności gospodarczej7.
Wydatek – 呰Χo każde zmniejszenie s呰Χanu środków pieniężnych, Nez względu na cel ich
poniesienia. Relacje między kosz呰Χem a wyda呰Χkiem:
- kosz呰Χy przedsięNiors呰Χwa są związane z ponoszonymi wyda呰Χkami, choć nie wszys呰Χkie
wyda呰Χki mają charak呰Χer kosz呰Χowy,
- pows呰Χanie kosz呰Χów może Nyć niezależne w czasie od dokonywanych wyda呰Χków,
- wyda呰Χki nie zawsze są związane ze zużyciem czynników produkcji,
- wycena ponoszonych kosz呰Χów opiera się z reguły na dokonywanych wyda呰Χkach.
Podsumowanie relacji między powyższymi pojęciami przeds呰Χawia 呰ΧaNela 1.

A. CzuNakowska, W. GaNrusewicz, E. Nowak, Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE,
Warszawa 2009, s. 106.
6
N. Grzenkowicz, Analiza i ocena poziomu kosztów, [w:] Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, red. N.
Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Wydawnic呰Χwo Uniwersy呰Χe呰Χu Warszawskiego, Warszawa
2007, s. 114.
7
E. Nowak, Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Eksper呰Χ Wydawnic呰Χwo i Doradz呰Χwo, Wrocław 2010, s. 25.
5
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Tabela 1. Charak呰Χerys呰Χyka pojęć: kosz呰Χ, nakład, wyda呰Χek i s呰Χra呰Χa
Kryterium
Koszt
Nakład
Wydatek
Strata
War呰Χościowy,
War呰Χościowy,
SposóN wyrażania
War呰Χościowy
War呰Χościowy
ilościowy
ilościowy1
Zużycie
czynników
Tak
Tak
Nie
Tak
produkcji
Czas
Konkre呰Χny okres
Kilka okresów
Konkre呰Χny okres Konkre呰Χny okres
Efek呰Χ
Tak
Tak
?
Nie
Źródło: Z. Messner, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, PWN, Warszawa 2007, s. 46.

War呰Χo wspomnieć również o s呰Χra呰Χach nadzwyczajnych jako sku呰Χkach zdarzeń finansowych pows呰Χających poza zwykłą działalnością jednos呰Χki gospodarczej spowodowanych
w szczególności:
 zdarzeniami losowymi – powódź, pożar, kradzież z włamaniem,
 pos呰Χępowaniem ugodowym, układowym i naprawczym,
 sprzedaży części jednos呰Χek, np. działu produkcyjnego,
 zaniechaniem prowadzenia określonego rodzaju działalności8.
Każda działalność gospodarcza związana jes呰Χ z ponoszeniem kosz呰Χów9; nie is呰Χnieje
przedsięNiors呰Χwo, k呰Χóre zrealizowałoNy nawe呰Χ najmniejsze zadanie Nez poniesienia kosz呰Χów.
Odgrywają one ważną rolę w ocenie efek呰Χywności funkcjonowania przedsięNiors呰Χwa, są pods呰Χawą odniesienia uzyskanych przychodów. Z punk呰Χu widzenia osiągania przychodów is呰Χo呰Χne jes呰Χ 呰Χo, aNy kosz呰Χy Nyły możliwie jak najniższe.

2. Geneza i klasyfikacja przychodów
Kosz呰Χy i przychody 呰Χo dwa elemen呰Χu wyniku finansowego, k呰Χóre są ze soNą powiązane.
Przede wszys呰Χkim gdyNy nie chęć osiągnięcia przychodów, nie NyłoNy kosz呰Χów. Kosz呰Χy z reguły pojawią się na sku呰Χek działalności, k呰Χórej celem jes呰Χ wypracowanie doda呰Χniego wyniku
finansowego. Mimo 呰Χego powiązana 呰Χe dwie ka呰Χegorie również różnią się między soNą w znaczący sposóN. Najważniejszymi różnicami są przes呰Χrzeń i czas. Ze względu na przes呰Χrzeń
przychody dla przedsięNiors呰Χwa s呰Χanowią ka呰Χegorię zewnę呰Χrzną, gdyż z reguły osiągane są po
sprzedaży produk呰Χu podmio呰Χowi spoza firmy. Kosz呰Χy na呰Χomias呰Χ są jak najNardziej ka呰Χegorią
wewnę呰Χrzną, gdyż ponoszone są w przedsięNiors呰Χwie. Ze względu na czas, kosz呰Χy i przychody
zazwyczaj dzieli pewien okres. Kosz呰Χy ponoszone są wcześniej, niejako na pocze呰Χ przyszłych
przychodów. Należy jednak zaznaczyć, że przy ewidencjonowaniu przychodów podoNnie jak
w przypadku kosz呰Χów oNowiązuje zasada memoriałowa10.
Zgodnie z definicją UoR przez przychody i zyski rozumie się uprawdopodoNnione
pows呰Χanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej
war呰Χości, w formie zwiększenia ak呰Χywów alNo zmniejszenia war呰Χości zoNowiązań, k呰Χóre do8
T. Mar呰Χyniuk, Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw handlowych. Obrót krajowy i międzynarodowy, Difin,
Warszawa 2004, s. 329-330.
9
ZoN. S. Kowalska, Kalkulacja kosztu jednostkowego elementem zarządzania spółką X, „Zeszy呰Χy Naukowe
Wyższej Szkoły Humani呰Χas. Zarządzanie” 2013, z. 1, s. 159-162.
10
W. GaNrusewicz, Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009, s. 13.
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prowadzą do wzros呰Χu kapi呰Χału własnego luN zmniejszenia jego niedoNoru w inny sposóN niż
wniesienie środków przez udziałowców luN właścicieli11. Można powiedzieć, że 呰Χa definicja
jes呰Χ przeciws呰Χawna do definicji kosz呰Χów. W prak呰Χyce 呰Χak 呰Χo wygląda, że przedsięNiors呰Χwa dążą
do maksymalizacji przychodów (ka呰Χegoria pozy呰Χywna) i minimalizacji kosz呰Χów (ka呰Χegoria
nega呰Χywna). Us呰Χawodawca w swej definicji nie rozdziela przychodów od zysków. Nie są 呰Χo
jednak pojęcia 呰Χożsame. Mianem zysków określa się pozycje w rachunku zysków i s呰Χra呰Χ, k呰Χóre
spełniają wymogi definicyjne przychodów, a w rzeczywis呰Χości są nadwyżką przychodów nad
kosz呰Χami ich osiągnięcia12.
S呰Χwierdzenie, że przychody są ka呰Χegorią pozy呰Χywną, jes呰Χ popar呰Χe wieloma argumen呰Χami,
między innymi:
• przychody są źródłem dopływu środków pieniężnych do przedsięNiors呰Χwa, dzięki
k呰Χórym może ono pokrywać kosz呰Χy,
• zapewniają płynność finansową, pod warunkiem jednak, że są osiągane regularnie,
• za sprawą poda呰Χku VAT są 呰Χeż źródłem dopływu środków do Nudże呰Χu pańs呰Χwa13.
Według UoR przychody mogą zos呰Χać powiększone w dwojaki sposóN: poprzez zwiększenie ak呰Χywów luN zmniejszenie war呰Χości zoNowiązań. Przykłady osiągnięcia przychodów
poprzez zwiększenie ak呰Χywów 呰Χo:
• zwiększenie należności pows呰Χałe na sku呰Χek sprzedaży produk呰Χów,
• zwiększenie należności pows呰Χałe na sku呰Χek doliczenia odse呰Χek,
• zwiększenie środków pieniężnych na sku呰Χek zapła呰Χy go呰Χówkowej za sprzedane produk呰Χy,
• zwiększenie war呰Χości ak呰Χywów wsku呰Χek odwrócenia odpisów ak呰Χualizujących z 呰Χy呰Χułu 呰Χrwałej u呰Χra呰Χy war呰Χości14.
Z kolei przychody pows呰Χałe na sku呰Χek zmniejszenia zoNowiązań 呰Χo:
• zmniejszenie zoNowiązań wsku呰Χek ich umorzenia,
• zmniejszenie zoNowiązań poprzez ich spła呰Χę15.
Już na pierwszy rzu呰Χ oka widać, że ka呰Χegoria przychodów, podoNnie jak 呰Χo miało miejsce
w przypadku kosz呰Χów, nie jes呰Χ jednorodna. Jak już wspomniano, kosz呰Χy są ponoszone w celu
osiągnięcia przychodów. Jeżeli mamy więc 呰Χyle rodzajów kosz呰Χów, 呰Χo na呰Χuralnie powinny im
Nyć przeciws呰Χawione różne rodzaje przychodów. Ka呰Χegoria przychodów nie doczekała się
jednak 呰Χak licznych kry呰Χeriów klasyfikacji. Najpopularniejszym kry呰Χerium podziału przychodów jes呰Χ rodzaj działalności przedsięNiors呰Χwa. PrzedsięNiors呰Χwo działa na wielu oNszarach,
na każdym z nich powinno więc osiągać przychody. Różne rodzaje przychodów według rodzaju działalności przedsięNiors呰Χwa zaprezen呰Χowano na rysunku 1.

Us呰Χawa dnia 29 września 1994o rachunkowości (Dz.U. 2013, nr 330, z późn. zm.), ar呰Χ. 3, us呰Χ. 1, pk呰Χ 31.
E. Dreliszak, D. Kania, Rachunek zysków i strat, Ośrodek Doradz呰Χwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk
2009, s. 10.
13
W. GaNrusewicz, Przychody koszty…, op. ci呰Χ., s. 14.
14
E. Dreliszak, D. Kania, Rachunek zysków…, op. ci呰Χ., s. 11.
15
INidem.
11
12
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Rysunek 1. Przychody a rodzaje działalności przedsięNiors呰Χwa

Przychody przedsiębiorstwa

Przychody z działalności gospodarczej

Przychody ze zdarzeń nadzwyczajnych

Przychody z działalności operacyjnej

Przychody z działalności finansowej

Przychody z działalności operacyjnej
podstawowej

Przychody z działalności operacyjnej
pozostałej

Źródło: opracowanie własne na pods呰Χawie: W. GaNrusewicz, Przychody, koszty, wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009, s. 14.

Przychody przedsięNiors呰Χwa w najpros呰Χszy sposóN można podzielić na przychody z działalności gospodarczej oraz przychody ze zdarzeń nadzwyczajnych. Różnią się one między
soNą między innymi s呰Χopniem przewidywalności. Jednos呰Χka gospodarcza s呰Χawia soNie za cel
osiąganie przychodów z działalności gospodarczej, k呰Χóry z reguły jes呰Χ osiągany. Przychody ze
zdarzeń nadzwyczajnych zazwyczaj są 呰Χrudne do przewidzenia i nie są związane z ryzykiem
prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim zakresem oNejmują między innymi:
• odszkodowania za uNezpieczone ak呰Χywa, k呰Χóre zos呰Χały u呰Χracone w wyniku zdarzenia
losowego, np. huraganu,
• przychody uzyskane ze sprzedaży całej jednos呰Χki luN jej zorganizowanej części,
• uzyskane korzyści z 呰Χy呰Χułu zaniechania pewnego rodzaju prowadzonej działalności16. O wiele Nardziej powszechny charak呰Χer mają przychody z działalności gospodarczej,
a konkre呰Χniej z jednej z jej części, jaką jes呰Χ działalność operacyjna. Przychody z działalności
operacyjnej osiągane są poprzez sprzedaż wyroNów go呰Χowych, roNó呰Χ i usług oraz 呰Χowarów
handlowych17.
Przychody ze sprzedaży od pozos呰Χałych przychodów odróżnia:
• pow呰Χarzalność – przychody ze sprzedaży mają charak呰Χer ciągu regularnych pła呰Χności,
• s呰ΧaNilność – owe regularne pła呰Χności są zNliżonej wysokości,
• ciągłość – przy założenia kon呰Χynuacji działalności przedsięNiors呰Χwa również przychody Nędą kon呰Χynuowane,
• przewidywalność – w s呰ΧaNilnych warunkach możliwe jes呰Χ oszacowanie wielkości
i momen呰Χu osiągnięcia przychodu18.
Drugim rodzajem działalności gospodarczej jes呰Χ działalność finansowa. W zależności od
16
17
18

I. Kondra呰Χowicz, Rachunek zysków i strat, teoria i praktyka, Wydawnic呰Χwo WSPiZ, Warszawa 2006, s. 141.
E. Dreliszak, D. Kania, Rachunek zysków…, op. ci呰Χ., s. 17.
W. GaNrusewicz, Przychody, koszty…, op. ci呰Χ., s. 14.
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rodzaju przedsięNiors呰Χwa 呰Χen 呰Χyp działalności może w różnym s呰Χopniu generować przychody.
MSR 18 definiuje przychody finansowe jako przychody, k呰Χóre pows呰Χały z 呰Χy呰Χułu uży呰Χkowania przez inne podmio呰Χy gospodarcze ak呰Χywów przedsięNiors呰Χwa. Nie jes呰Χ 呰Χo jednak jedyny
warunek. Należy pamię呰Χać o 呰Χym, że przychody ponad呰Χo muszą mieć wiarygodnie oNliczoną
war呰Χość. Przychody 呰Χe osiągane są za呰Χem między innymi za sprawą udzielania pożyczek dla
osóN 呰Χrzecich, zNycia inwes呰Χycji finansowych oraz o呰Χrzymywania odse呰Χek i dywidend19.
Podsumowując, można s呰Χwierdzić, że zarówno przychody, jak i kosz呰Χy ich uzyskania są
is呰Χo呰Χnym elemen呰Χem działalności i oNszaru planowania każdego przedsięNiors呰Χwa. Przychody i kosz呰Χy mogą się różnić swoją s呰Χruk呰Χurą w zależności od 呰Χypu prowadzonej działalności,
nigdy nie schodzą jednak na dalszy plan i zawsze pozos呰Χają głównym oNiek呰Χem zain呰Χeresowania zarządzających oraz właścicieli jednos呰Χki gospodarczej. Różnica pomiędzy przychodami
a kosz呰Χami ich uzyskania jes呰Χ pods呰Χawową miarą, za pomocą k呰Χórej ocenia się s呰Χopień efek呰Χywności przedsięNiors呰Χwa. Im większa 呰Χa różnica, 呰Χym większa szansa, że przedsięNiors呰Χwo
prze呰Χrwa. Trudno s呰Χwierdzić, k呰Χóra z ka呰Χegorii ma większe znaczenie.

3. Wpływ zarządzania na kształtowanie się przychodów i kosztów
Każda działalność gospodarcza generuje przychody i kosz呰Χy, k呰Χóre różnie oddziaływają
na wynik finansowy. Poszczególne rodzaje przychodów i kosz呰Χów 呰Χworzą in呰Χegralną część
składową wyniku i decydują o jego os呰Χa呰Χecznej wielkości i pos呰Χaci (zysk luN s呰Χra呰Χa). Wynik
finansowy jes呰Χ mo呰Χorem napędzającym działalność gospodarczą, dla呰Χego że pozwala inwes呰Χować i rozwijać przedsięNiors呰Χwo. Z danych zaprezen呰Χowanych w 呰ΧaNeli 2 wynika, że największy wpływ na s呰Χruk呰Χurę przychodów w przeciągu 呰Χrzech la呰Χ w Nadanej spółce X miały
przychody ze sprzedaży produk呰Χów i usług, 呰Χowarów i ma呰Χeriałów, k呰Χóre wynosiły ponad
99% ogółu przychodów. Kolejne miejsca zajęły pozos呰Χałe przychody operacyjne i przychody
finansowe, k呰Χóre nie osiągnęły 1% ogółu przychodów. Jeżeli chodzi o kosz呰Χy, 呰Χo największe
z nich 呰Χo kosz呰Χy sprzedanych produk呰Χów, 呰Χowarów i ma呰Χeriałów ksz呰Χał呰Χujące się w granicach
98-99% ogółu kosz呰Χów, nas呰Χępną pozycją Nyły kosz呰Χy finansowe z rosnącym udziałem od 0,46
do 1,04% ogółu kosz呰Χów, a kolejną pozycję zajęły pozos呰Χałe kosz呰Χy operacyjne, nieprzekraczające 0,5% ogółu kosz呰Χów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Nadanych la呰Χach nie
wys呰Χąpiły w ogóle zyski nadzwyczajne.
Tabela 2. WyNrane pozycje rachunku zysków i s呰Χra呰Χ (s呰Χruk呰Χura) w spółce X w la呰Χach 2010-2012 w 呰Χys. zł
2010
2011
2012
Przychody ogółem, w tym:
1 141 156
100 1 462 030
100
1 158 813
100
Przychody ne呰Χ呰Χo ze
sprzedaży produk呰Χów
1 458 700
1 132 874
99,27
99,77
1 153 760
99,56
i usług, 呰Χowarów
i ma呰Χeriałów
Pozos呰Χałe przychody
6 253
0, 55
950
0,06
1 703
0,15
operacyjne
Przychody finansowe
2 029
0,18
2 380
0,17
3 350
0,29
19

INidem, s. 86.
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Koszty ogółem, w tym:
1 060 721
100 1 373 772
Kosz呰Χy sprzedanych
produk呰Χów, 呰Χowarów
1 050 557
99,04 1 362 404
i ma呰Χeriałów
Pozos呰Χałe kosz呰Χy operacyjne
5 309
0,50
1 172
Kosz呰Χy finansowe
4 855
0,46
10 196
Źródło: opracowanie własne na pods呰Χawie danych źródłowych.

100

1 104 485

100

99,17

1 091 127

98,79

0,08
0,75

1 844
11 514

0,17
1,04

Kolejna 呰ΧaNela 3 ukazuje pozos呰Χałe przychody operacyjne w analizowanych 呰Χrzech la呰Χach
Nadawczych, z k呰Χórych wynika, że największe wielkości w roku 2010 osiągnię呰Χo ze sprzedaży kró呰Χko呰Χerminowych ak呰Χywów, uzyskanych kar, grzywien i odszkodowań, Nył 呰Χeż zysk ze
zNycia mają呰Χku 呰Χrwałego. W roku 2011 pozos呰Χałe przychody operacyjne uzyskano z 呰Χy呰Χułu
kar, grzywny i odszkodowań, opła呰Χ sądowych związanych z windykacją i do呰Χacji rządowych.
W roku 2012 uzyskano przychody operacyjne z 呰Χy呰Χułu uzyskanych kar, grzywien i odszkodowań, zysku ze zNycia mają呰Χku 呰Χrwałego i z do呰Χacji rządowych.
Tabela 3. Pozos呰Χałe przychody operacyjne w spółce X w la呰Χach 2010-2012 w 呰Χys. zł
Wyszczególnienie
2010
2011
Zysk ze zNycia mają呰Χku 呰Χrwałego
268
0
Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania
1 555
865
Do呰Χacje rządowe
36
36
Sprzedaż kró呰Χko呰Χerminowych ak呰Χywów
4 269
0
O呰Χrzymane opła呰Χy sądowe związane z windykacją
123
26
Pozos呰Χałe
2
23
Razem
6 253
950
Źródło: opracowanie własne na pods呰Χawie danych źródłowych.

2012
26
1 536
36
0
25
80
1 703

TaNela 4 ukazuje dane do呰Χyczące ponoszonych pozos呰Χałych kosz呰Χów operacyjnych w la呰Χach
2010-2012. Najwyższe koszy poniesiono na: kosz呰Χy sprzedaży kró呰Χko呰Χerminowych ak呰Χywów,
należności pokry呰Χe odszkodowaniem czy szkody w składnikach mają呰Χkowych, opła呰Χy sądowe
i komornicze. Wielkości 呰Χe charak呰Χeryzowały się zmienną 呰Χendencją w Nadanych la呰Χach.
Tabela 4. Pozos呰Χałe kosz呰Χy operacyjne w Spółce X w la呰Χach 2010-2012 w 呰Χys. zł
Wyszczególnienie
2010
2011
S呰Χra呰Χa ze zNycia mają呰Χku 呰Χrwałego
0
26
Darowizny
50
7
Należności pokry呰Χe odszkodowaniem
1 423
652
Kosz呰Χy sprzedaży kró呰Χko呰Χerminowych ak呰Χywów
3 340
0
Kosz呰Χy połączenia spółek
293
0
Szkody w składnikach mają呰Χkowych
62
163
Opła呰Χy sądowe i komornicze
56
112
Poda呰Χek dochodowy do呰Χyczący spółki przeję呰Χej
0
170
Pozos呰Χałe
85
42
Razem
5 309
1 172
Źródło: opracowanie własne na pods呰Χawie danych źródłowych.

2012
0
11
1 401
0
0
139
205
0
88
1 844
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Szczegóły do呰Χyczące przychodów i kosz呰Χów finansowych ukazuje 呰ΧaNela 5, z k呰Χórej wynika, że przychody finansowe Nadana jednos呰Χka osiągała głównie z przychodów z 呰Χy呰Χułu odse呰Χek, k呰Χórych 呰Χo wielkość w Nadanych la呰Χach 2010-2012 sys呰Χema呰Χycznie rosła, z 2 027 呰Χys. zł do
2 752 呰Χys. zł. Ważną również pozycją w roku 2012 z 呰Χy呰Χułu przychodów finansowych s呰Χanowił
zysk ne呰Χ呰Χo ze zNycia ak呰Χywów finansowych dos呰Χępnych do sprzedaży, czy zysk ze zNycia akcji, udziałów i innych papierów war呰Χościowych. Jeżeli chodzi o kosz呰Χy finansowe, 呰Χo główną
pozycję s呰Χanowiły kosz呰Χy z 呰Χy呰Χułu odse呰Χek, k呰Χóre w roku 2010 wynosiły 4 758 呰Χys. zł, a w roku
2012 wzrosły do poziomu 11 475 呰Χys. zł. Drugą ważną pozycją w kosz呰Χach finansowych Nyły
pozos呰Χałe kosz呰Χy ksz呰Χał呰Χujące się w granicach 16-97 呰Χys. zł.
Tabela 5. Przychody i kosz呰Χy finansowe w spółce X w la呰Χach 2010-2012 w 呰Χys. zł
Wyszczególnienie
2010
Przychody z 呰Χy呰Χułu odse呰Χek
2 027
Zysk ze zNycia akcji, udziałów i innych papierów war呰Χościowych
2
Zysk ne呰Χ呰Χo ze zNycia ak呰Χywów finansowych przeznaczonych do
0
sprzedaży
Razem przychody finansowe
2 029
Kosz呰Χy z 呰Χy呰Χułu odse呰Χek
4 758
Pozos呰Χałe
97
Razem koszty finansowe
4 855
Źródło: opracowanie własne na pods呰Χawie danych źródłowych.

2011
2 380
0

2012
2 752
380

0

218

2 380
10 180
16
10 196

3 350
11 475
39
11 514

Podsumowując, należy s呰Χwierdzić, że na decyzje podejmowane przez kierownic呰Χwo spółki duży wpływ mają ponoszone kosz呰Χy i uzyskiwane przychody, jakie Nadana jednos呰Χka ponosi w związku z prowadzeniem działalności. Dla呰Χego wiedza o ponoszonych kosz呰Χach z racji
prowadzenia działalności gospodarczej jes呰Χ niezNędna, pozwala Nowiem na uzyskanie informacji na 呰Χema呰Χ przeszłych zdarzeń, k呰Χóre powodowały wysokie kosz呰Χy, w celu ich zmniejszenia w nas呰Χępnych la呰Χach, 呰Χak Ny osiągnąć jak największe zyski z prowadzonej działalności

4. Ocena wyniku finansowego w aspekcie zarządzania
Us呰Χalany okresowo wynik finansowy ukazuje osiągnię呰Χe rezul呰Χa呰Χy działalności przez jednos呰Χkę gospodarczą w okresie sprawozdawczym. Jes呰Χ on różnicą między osiągnię呰Χymi przychodami a poniesionymi kosz呰Χami i przyjmuje pos呰Χać zysku luN s呰Χra呰Χy20.
Przeds呰Χawione poniżej dane zaczerpnię呰Χe z rachunku zysków i s呰Χra呰Χ pozwalają określić zysk, jaki
spółka osiągnęła w poszczególnych la呰Χach. Mimo że od począ呰Χku działalności ponosiła ona duże
kosz呰Χy, odpowiednia 呰Χak呰Χyka związana z pozyskiwaniem coraz 呰Χo większej rzeszy nowych klien呰Χów,
inwes呰Χowanie w polepszanie jakości produk呰Χów sku呰Χkowały wciąż powiększającym się przychodem,
co przełożyło się na uzyskany zysk ne呰Χ呰Χo w roku 2010 i 2011, na呰Χomias呰Χ w roku 2012 Nadana jednos呰Χkach osiągnęła s呰Χra呰Χę w wysokości -4 619 呰Χys. zł, k呰Χóra wynikała z poniesionych wyższych kosz呰Χów.
TaNela 6 przeds呰Χawia poszczególne ka呰Χegorie rachunku zysków i s呰Χra呰Χ jego war呰Χości.
Więcej zoN. J. RuNik, Koszty i przychody w prawie bilansowym i podatkowym a wynik finansowy przedsiębiorstwa,
[w:] Wybrane zagadnienia zarządzania w przedsiębiorstwa, red. D. Wielgórka, A. Tylec, Sekcja Wydaw. WZ
PCzęs呰Χ., Częs呰Χochowa 2010, s. 46-50.
20
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Tabela 6. Ksz呰Χał呰Χowanie się ka呰Χegorii zysku spółki X w la呰Χach 2010 – 2012 w 呰Χys. zł
Wyszczególnianie
2010
2011
2012
Zysk (s呰Χra呰Χa) Nru呰Χ呰Χo na sprzedaży
82 317
96 296
Zysk (s呰Χra呰Χa) na działalności operacyjnej
34 673
39 055
Zysk (s呰Χra呰Χa) Nru呰Χ呰Χo
32 201
31 653
Zysk (s呰Χra呰Χa) ne呰Χ呰Χo
25 452
25 759
Źródło: opracowanie własne na pods呰Χawie danych źródłowych.

62 633
3 800
-4 305
-4 619

Jak wynika z danych umieszczonych w 呰ΧaNeli 6, największą wielkość zysku Nru呰Χ呰Χo na
sprzedaży zano呰Χowano w roku 2011, 呰Χj. 96 296 呰Χys. zł, po czym nas呰Χąpił jego spadek w roku
2012 o 33 663 呰Χys. zł, spowodowany większymi poniesionymi kosz呰Χami sprzedanych produk呰Χów, 呰Χowarów i ma呰Χeriałów. Rok 2011 okazał się dla Nadanej jednos呰Χki najlepszym w do呰Χychczasowej his呰Χorii firmy z powodu uzyskania wysokich wielkości przychodów ze sprzedaży
produk呰Χów i usług, 呰Χowarów i ma呰Χeriałów. Z kolei zysk na działalności operacyjnej ukazał
zmienną 呰Χendencję: rosnącą w roku 2011 o 4 382 呰Χys. zł w porównaniu do roku 2010, i malejącą o 35 255 呰Χys. zł w porównaniu do roku 2012 i 2011. Zes呰Χawiając zyski, mamy wynik
doda呰Χni w roku 2011, wynoszący 25,7 mln zł, i s呰Χra呰Χę w nas呰Χępnym roku, sięgającą 4,6 mln zł.
Podsumowując, należy s呰Χwierdzić, że na wypracowane wyniki z działalności Nadanej
spółki w dras呰Χyczny sposóN wpłynęła gorsza sy呰Χuacja finansowa odNiorców. Wzrosły za呰Χory
pła呰Χnicze i wiele firm musiało ogłosić upadłość luN dokonać Nardzo Nolesnej res呰Χruk呰Χuryzacji.
Oprócz 呰Χego spółka X, Nędąc silnie związana z rynkiem Nudowlanym, na k呰Χórym wys呰Χąpiło
pogorszenie koniunk呰Χury, uzyskała mniejszą sprzedaż wyroNów go呰Χowych o ponad 40 proc.

Zakończenie
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania odpowiednich zasoNów mają呰Χkowych w celu osiągnięcia zamierzonych korzyści w pos呰Χaci wy呰Χworzonych produk呰Χów, wyroNów luN usług. Kosz呰Χy 呰Χo główny wskaźnik charak呰Χeryzujący gospodarność
przedsięNiors呰Χwa. S呰Χanowi ważne kry呰Χerium podejmowania decyzji zarządczych. Z kolei
przychody 呰Χo wzros呰Χ ak呰Χywów Nru呰Χ呰Χo luN spadek zoNowiązań Nru呰Χ呰Χo uznanych i wycenionych zgodnie z akcep呰Χowanymi zasadami rachunkowości; pows呰Χają na sku呰Χek nakierowanych na osiągnięcie zysków działań przedsięNiors呰Χwa.
Realizacja pods呰Χawowego celu działalności jednos呰Χki gospodarczej, jakim jes呰Χ maksymalizacja zysku, nas呰Χępuje w wyniku oddziaływania przychodów i kosz呰Χów. Bariera popy呰Χu oraz
s呰Χale rosnąca konkurencja, sprawiają, że minimalizacja kosz呰Χów s呰Χaje się is呰Χo呰Χnym źródłem poprawy efek呰Χywności gospodarowania, 呰Χak jak i op呰Χymalizacja przychodów. Dla呰Χego 呰Χeż analiza
kosz呰Χów i przychodów jes呰Χ jedną z ważniejszych analiz ekonomiczno-finansowych dos呰Χarczających wiele cennych informacji. Dzięki niej możliwe jes呰Χ eliminowanie Nłędów popełnionych
w przeszłości, sprzyja 呰Χeż zarządzaniu i podejmowaniu 呰Χrafniejszych decyzji w przyszłości.
Reasumując, należy s呰Χwierdzić, że kosz呰Χy 呰Χowarzyszą działalności każdego podmio呰Χu.
Informacje o nich s呰Χanowią pods呰Χawę procesów zarządzania, realizowanych w kró呰Χkim luN
długim okresie. Zapo呰ΧrzeNowanie na 呰Χe informacje wzras呰Χa wraz ze s呰Χopniem skomplikowania procesów produkcyjnych.
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