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WSTĘP 

 

 

Sprawozdania finansowe to kopalnia wiedzy. Korzystają z niej zarówno 

menedżerowie zarządzający jednostką, właściciele, kontrahenci, banki, a także inwestorzy czy 

organy podatkowe. Dane zamieszczone w sprawozdaniach stanowią podstawę do oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Ponadto pozwalają spojrzeć na 

całościowy obraz jednostki oraz wykryć pewne nieprawidłowości. 

Analiza sprawozdania finansowego odbywa się przy pomocy różnych wskaźników. 

Wskaźniki te z reguły dzielone są na wskaźniki rentowności, wypłacalności, sprawności 

gospodarowania, wskaźniki służące do ustalenia zadłużenia przedsiębiorstwa czy analizy 

wyniku finansowego. 

Poza wymienionymi wskaźnikami oceny finansowej przedsiębiorstwa wyróżnia się 

także wskaźniki węzłowe. Stanowią one załącznik do normy dla biegłych rewidentów.  

Celem raportu jest porównanie spółek branży budowlanej notowanych na 

Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółki oceniane są pod względem 

wspomnianych już wskaźników węzłowych, aby w ten sposób stworzyć dla tej konkretnej 

branży pewne normy.  

Raport złożony jest z dwóch części. Pierwsza składa się z  krótkiej charakterystyki 

każdej z wybranych do analizy spółek wraz z tabelą zawierającą obliczone dla niej wskaźniki 

węzłowe. Druga część, wniskowa, zawiera zbiorcze zestawienie poszczególnych spółek  

z uwzględnieniem kolejnych lat i wskaźników. Ponadto w analizie wzięta jest pod uwagę 

średnia arytmetyczna poszczególnych wskaźników obliczona w oparciu o wszystkie spółki 

podlegające analizie. 
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Agnieszka Strójwąs 

ABM SOLID S.A. 

 

ABM SOLID S.A. to grupa spółek budowlanych, które działają we wszystkich 

podstawowych segmentach branży budowlanej.  

ABM SOLID S.A. świadczy kompleksowe usługi "pod klucz", począwszy od 

projektowania obiektu, skończywszy na wykończeniu i uruchomieniu realizowanego obiektu.  

Grupa Kapitałowa ABM SOLID realizuje kontrakty z zakresu budownictwa 

niemieszkaniowego, a w jego ramach przede wszystkim budownictwa przemysłowego (np. 

hale produkcyjne, obiekty magazynowe). ABM SOLID  S.A. buduje także obiekty sportowe, 

budynki administracyjno-biurowe, a także realizuje inwestycje związane z budownictwem 

inżynieryjnym (np. zakłady utylizacji odpadów komunalnych, zakłady skojarzonej produkcji 

ciepła i elektryczności, sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków) i budownictwem 

mieszkaniowym. Poszczególne Spółki z Grupy świadczą usługi komplementarne, dzięki 

czemu może realizować kontrakty o dużym stopniu złożoności, wysokich wymaganiach 

jakościowych i terminowych oraz kontrakty dające szanse uzyskania wyższych rentowności. 

Grupa ABM SOLID może zrealizować inwestycję od początku do końca, w tym również  

w zakresie złożonych obiektów technologicznych (łącznie z rozruchem). Większość 

inwestycji realizowanych przez Grupę ABM SOLID, to inwestycje "pod klucz". 

ABM SOLID S.A. rozpoczęła działalność gospodarczą w dniu 01.04.1992 r. Siedziba 

Spółki mieści się w Tarnowie przy ulicy Bartla 3. Spółka wpisana jest do Rejestru 

Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000054847. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Krakowie 

Śródmieściu XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.10.2001 r. 

Przedmiotem działalności jest budownictwo ogólne i inżynieria lądowa (EKD – 4521).  

 

Analiza została przeprowadzona z uwzględnieniem czterech kolejnych lat obrotowych (2007-

2010). Tabela 1 oraz tabela 2 przedstawia wskaźniki węzłowe obliczone dla spółki ABM 

SOLID S.A. 
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Tabela 1. WĘZŁOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ I SYTUACJĘ JEDNOSTKI (Wariant I) 

Wskaźniki Wzór 2007 2008 2009 2010 

Suma bilansowa  148 225,00 245 253,00 206 019,00 270 597,00 

Wynik finansowy netto  7 600,00 8 853,00 13 609,00 1 219,00 

Rentowność aktywów [%] 
 

5,13% 3,61% 6,61% 0,45% 

Rentowność kapitału własnego [%] 

 

8,28% 10,63% 17,14% 1,51% 

Rentowność netto sprzedaży [%] 
 

5,23% 2,70% 3,98% 0,33% 

Rentowność brutto sprzedaży [%] 
 

5,71% 6,26% 5,67% 0,92% 

Płynność – wskaźnik płynności I 
 

1,65 1,67 1,26 1,08 

Płynność – wskaźnik płynności II 
 

1,56 1,61 1,15 0,94 

Płynność – wskaźnik płynności III 
 

0,52 0,62 0,21 0,16 

Szybkość obrotu należności 
 

65,84 64,27 69,20 65,54 

Naliczone spłaty zobowiązań 
 

63,80 51,91 68,57 77,61 

Szybkość obrotu zapasami 
 

10,83 7,06 10,83 16,94 

Pokrycie aktywów kapitałem własnym 
 

112,65% 100,68% 81,53% 55,96% 

Trwałość struktury finansowania 
 

68,61% 53,65% 56,43% 55,42% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań ABM SOLID
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Tabela 2. WĘZŁOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ I SYTUACJĘ JEDNOSTKI (Wariant II) 

Wskaźniki Wzór 2007 2008 2009 2010 

Suma bilansowa  148 225,00 245 253,00 206 019,00 270 597,00 

Wynik finansowy netto  7 600,00 8 853,00 13 609,00 1 219,00 

Rentowność aktywów [%] 
 

5,13% 3,61% 6,61% 0,45% 

Rentowność kapitału własnego [%] 

 

9,03% 11,90% 20,69% 1,53% 

Rentowność netto sprzedaży [%] 
 

5,23% 2,70% 3,98% 0,33% 

Rentowność brutto sprzedaży [%] 
 

6,34% 3,26% 4,59% 0,22% 

Płynność – wskaźnik płynności I 
 

1,66 1,67 1,26 1,08 

Płynność – wskaźnik płynności II 
 

1,56 1,61 1,16 0,94 

Płynność – wskaźnik płynności III 
 

0,52 0,62 0,21 0,16 

Szybkość obrotu należności 
 

 105,50 68,21 69,98 

Naliczone spłaty zobowiązań 
 

 39,77 59,05 69,05 

Szybkość obrotu zapasami 
 

 5,87 8,78 13,24 

Pokrycie aktywów kapitałem własnym 
 

103,32% 89,97% 67,56% 55,12% 

Trwałość struktury finansowania 
 

68,61% 53,65% 56,43% 55,42% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań ABM SOLID 
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Wskaźniki rentowności dostarczają informacji o zyskowności przedsiębiorstwa. 

Wskaźnik rentowności aktywów to wskaźnik, który służy do oceny rentowności majątku. 

Wskaźnik ten informuje o zdolności przedsiębiorstwa (a konkretniej – jego aktywów) do 

generowania zysku. Pokazuje, jak efektywnie firma zarządza swoim majątkiem. Im wyższy 

poziom rentowności aktywów, tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. ABM SOLID 

S.A. najefektywniej rozporządzała swoim majątkiem w 2009 roku, zaś rok 2010 wskazuje na 

niewykorzystanie pełnych mocy wytwórczych firmy.  

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych jest stosunkiem zysku netto do kapitału 

własnego przedsiębiorstwa. Wskaźnik ten pokazuje, jaki zysk generuje zaangażowany kapitał 

własny. Wzrastający poziom tego wskaźnika w latach 2007-2009 świadczy o wyższej 

efektywności zaangażowanego kapitału. Jest to sygnał, że przedsiębiorstwo właściwie 

wykorzystuje posiadane zasoby. Wielkość tego wskaźnika będzie podlegała znacznym 

zaburzeniom, szczególnie tuż po przeprowadzeniu nowej emisji akcji. 

Wskaźnik rentowności sprzedaży inaczej zwany rentownością netto – informuje  

o wartości zysku netto (po opodatkowaniu), przypadającego na każdą złotówkę sprzedanych 

produktów, wyrobów i usług. Im jest on wyższy, tym wyższa jest efektywność dochodów, co 

oznacza, że dla osiągnięcia określonej kwoty zysku przedsiębiorstwo musi zrealizować niższą 

sprzedaż niż wówczas, gdy rentowność sprzedaży byłaby niższa. Do oceny rentowności 

sprzedaży wykorzystywany jest też wskaźnik rentowności sprzedaży brutto. 

Wskaźnik płynności I pokazuje stopień pokrycia krótkoterminowych zobowiązań majątkiem 

obrotowym przedsiębiorstwa. Wskaźnik płynności II pokazuje stopień pokrycia zobowiązań 

krótkoterminowych aktywami płynnymi. W 2006-2009 jest uważany za satysfakcjonujący, 

gdyż jego wartość jest większa od 1. ABM SOLID S.A. może bez trudu spłacać swoje 

zobowiązania, zaś w 2010 roku niski poziom tego wskaźnika świadczy o napiętej sytuacji 

płatniczej. 

 

 

 

 

 

 

http://slownik.cire.pl/?id=707
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Krzysztof Domański 

BUDIMEX S.A. 

 

BUDIMEX jest jedna z największych firm budowlanych na polskim rynku. Zajmuje 

miejsce generalnego wykonawcy w zakresie budownictwa drogowego, ogólnego  

i ekologicznego. W skład zarządzanej przez Budimex SA grupy wchodzą także: Budimex 

Nieruchomości, który prowadzi działalność deweloperską, Budimex Danwood, który zajmuje 

się projektowaniem, produkcją i montażem domów jednorodzinnych o konstrukcji drewnianej 

oraz Mostostal Kraków specjalizujący się w produkcji i montażu konstrukcji stalowych. 

Inwestorem strategicznym Budimeksu jest Ferrovial, jedna z czołowych firm budowlanych  

w Hiszpanii o zasięgu globalnym. Grupa zatrudnia ok. 3 tys. osób, a jej roczne przychody 

przekraczają 3 mld złotych. 

Początki działalności firmy sięgają roku 1968, kiedy została powołana Centrala Handlu 

Zagranicznego Budownictwa Budimex.  W ciągu pierwszych dziesięciu lat przedsiębiorstwo 

zrealizowało tysiące inwestycji zarówno w kraju jak i za granicą.  

Po zmianach ustrojowych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

przedsiębiorstwo przeszło prywatyzację w 1992 roku, stając się jednym z głównych graczy na 

polskim rynku budowlanym. W 1994 roku firma została przekształcona w spółkę akcyjną,  

a od 1995 roku jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Silną pozycję rynkową Budimeksu potwierdził i ugruntował zakup akcji spółki przez 

jedną z największych firm budowlanych na świecie – hiszpański Ferrovial. Od 2000 roku 

Hiszpanie są strategicznym inwestorem w spółce, posiadającym ponad połowę akcji 

Budimeksu. Ferrovial ma ogromny potencjał, a jego pozycja rynkowa i know-how znacząco 

wpływają na konkurencyjność Budimeksu. 

Dzięki przeprowadzonej w 2002 roku fuzji pięciu spółek – Budimeksu Budownictwo, 

Budimeksu Poznań, Budimeksu Unibud, Dromeksu i Mostostalu Kraków powstała 

największa w Polsce firma generalnego wykonawstwa – Budimex Dromex. W roku 2003 do 

Budimeksu Dromeksu włączono także Budimex Olsztyn i Budimex Cieszyn, kończąc tym 

samym proces zasadniczych zmian strukturalnych Grupy.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników 19 sierpnia 2002 roku podjęło decyzję 

o przekształceniu Budimeksu Dromeksu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

w spółkę akcyjną. Jedynym właścicielem przekształconej spółki został Budimex SA.  

Strategia rozwoju Grupy zakładała dążenie do zapewnienia jak największej przejrzystości jej 
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struktury oraz możliwości jak najszybszego podejmowania kluczowych decyzji biznesowych, 

a także koncentrację działalności na rynku polskim. W wyniku realizacji tej strategii  

19 listopada 2009 r. nastąpiła fuzja Budimeksu SA z Budimeksem Dromeksem SA. 

Po licznych przejęciach i zmianach organizacyjnych o zasięgu strategicznym, grupa 

kapitałowa Budimeksu wygląda następująco: 

 

 

Rys. 1 . Grupa kapitałowa Budimex 

Źródło: http://www.budimex.com.pl 

 

 

Do analizy spółki Budimex SA wykorzystano wskaźniki węzłowe, które zostały 

obliczone w dwóch wariantach. Analiza obejmuję lata 2007 do 2010. Wielkości 

poszczególnych wskaźników przedstawiają tabela 1. dla pierwszego wariantu oraz tabela 2. 

dla drugiego wariantu obliczeń. 
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Tabela 1. WĘZŁOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ I SYTUACJĘ 

JEDNOSTKI (Wariant I - europejski) 

WSKAŹNIK 2010 2009 2008 2007 

          

1. Suma bilansowa 3 858 951 2 879 839 2 365 945 814 714 

          

2. Wynik finansowy netto 226 283 134 433 117 847 27 018 

          

3. Rentowność aktywów [%] 5,86% 4,67% 4,98% 3,32% 

          

4. Rentowność kapitału własnego [%] 35,21% 22,97% 19,78% 5,16% 

          

5. Rentowność netto sprzedaży [%] 6,03% 4,70% 3,91% 8,56% 

          

6. Rentowność brutto sprzedaży [%] 6,26% 6,95% 7,06% 10,73% 

          

7. Płynność - wskaźnik płynności I 1,53 1,39 1,29 0,96 

          

8. Płynność - wskaźnik płynności II 1,39 1,30 1,19 0,90 

          

9. Płynność - wskaźnik płynności III 1,05 0,84 0,59 0,11 

          

10. Szybkość obrotu należności 32,76 50,81 40,75 0,00 

          

11. Naliczone spłaty zobowiązań 120,79 113,56 117,19 0,00 

          

12. Szybkość obrotu zapasami 25,56 15,88 16,51 19,16 

          

13. Pokrycie aktywów kapitałem 

własnym 49,90% 50,41% 84,55% 82,08% 

          

14. Trwałość struktury finansowania 22,95% 27,43% 32,65% 65,17% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego spółki BUDIMEX S.A. 
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Tabela 2. WĘZŁOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ I SYTUACJĘ 

JEDNOSTKI (Wariant II - amerykański) 

WSKAŹNIK 2010 2009 2008 2007 

          

1. Suma bilansowa 3 858 951 2 879 839 2 365 945 814 714 

          

2. Wynik finansowy netto 226 283 134 433 117 847 27 018 

          

3. Rentowność aktywów [%] 5,86% 4,80% 4,98% 3,32% 

          

4. Rentowność kapitału własnego [%] 54,34% 30,86% 24,65% 5,44% 

          

5. Rentowność netto sprzedaży [%] 6,03% 4,82% 3,91% 8,56% 

          

6. Rentowność brutto sprzedaży [%] 7,22% 6,12% 5,10% 8,91% 

          

7. Płynność - wskaźnik płynności I 1,53 1,39 1,29 0,97 

          

8. Płynność - wskaźnik płynności II 1,39 1,30 1,19 0,90 

          

9. Płynność - wskaźnik płynności III 1,06 0,84 0,59 0,11 

          

10. Szybkość obrotu należności 34,15 41,86 20,39 0,00 

          

11. Naliczone spłaty zobowiązań 102,78 118,53 58,59 0,00 

          

12. Szybkość obrotu zapasami 18,71 16,64 9,11 31,31 

          

13. Pokrycie aktywów kapitałem 

własnym 32,33% 38,52% 67,83% 77,85% 

          

14. Trwałość struktury finansowania 22,95% 27,43% 32,65% 65,17% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego spółki BUDIMEX S.A. 

 

 Pierwsze wskaźniki to przeniesione ze sprawozdań finansowych wielkości sumy 

bilansowej i wyniku finansowego netto, od roku 2007 wykazują one systematyczny wzrost co 

jest zjawiskiem jak najbardziej pozytywnym i pożądanym. 

Kolejna grupa wskaźników to wskaźniki rentowności, które obrazują zdolność 

przedsiębiorstwa do wypracowywania zysku przez poszczególne kategorie, takie jak aktywa, 

kapitał własny i przychody ze sprzedaży. Również wśród tych wskaźników widać 

poprawiającą się sytuację przedsiębiorstwa. Poziom wskaźników wzrasta, co oznacza, że 

spółka coraz efektywniej zarządza swoim majątkiem i kapitałem. Nieznaczne pogorszenie 

występuje jedynie przy wskaźniku rentowności brutto sprzedaży. 
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Bardzo ważną grupą wskaźników są wskaźniki płynności, które przedstawiają sytuację 

finansową spółki i jej zdolność do terminowego regulowania płatności. Pierwszy  

ze wskaźników dotyczy płynności bieżącej, jest to jeden z najważniejszych wskaźników  

w analizie przedsiębiorstwa. Patrząc na wyniki analizy, można zaważyć ze spółka w 2007 

miała problemy z płynnością, jednak w kolejnych latach poziom wskaźnika kształtował się na 

zadawalającym poziomie. Pozostałe wskaźniki płynności również wykazują poprawę  

w stosunku do lat poprzednich co oznacza polepszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 

Wśród wskaźników węzłowych znajdują się również wskaźniki odzwierciedlające 

sprawność gospodarowania. Wskaźnik szybkości obrotu należnościami obrazuje okres 

oczekiwania na dopływ gotówki. Najlepsza sytuacja w spółce, biorąc pod uwagę ten 

wskaźnik, miała miejsce w 2008 roku, najgorsza w 2009. Wskaźnik wykazuje również 

poprawę w 2010 w stosunku do roku 2009. Jeżeli chodzi o naliczone spłaty zobowiązań to 

wskaźniki w kolejnych latach kształtują się w prawidłowy sposób podobnie jak wskaźnik 

szybkości obrotu zapasami z wyłączeniem ostatniego roku, w którym to okres ten wydłużył 

się o 5 dni. 

Wskaźniki pokrycia aktywów kapitałem własnym oraz trwałości struktury finansowania 

wykazują pogorszenie sytuacji finansowej spółki, jednak swoje odzwierciedlenie znajduje to 

we wzroście poziomu zobowiązań. Nie jest to do końca zjawiskiem negatywnym biorąc pod 

uwagę na pozostałe wskaźniki węzłowe wykazujące systematycznie poprawiającą się sytuację 

spółki. 
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Maria Gaweł 

BUDOPOL WROCŁAW S.A. 

BUDOPOL S.A. jest firmą budowlaną działającą na rynku dolnośląskim od ponad 50 lat. 

Specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług budowlano-montażowych. 

BUDOPOL Wrocław S.A. działa w następujących branżach: 

 obiekty użyteczności publicznej, 

 obiekty mieszkaniowe, 

 obiekty służby zdrowia, 

 obiekty biurowe, 

 obiekty handlowe, 

 obiekty oświatowe, 

 obiekty sportowe,  

 obiekty przemysłowe,  

 obiekty inżynieryjne,  

 obiekty infrastruktury drogowej. 

Spółka BUDOPOL WROCŁAW S.A zawiązana została aktem w dniu 17 listopada 1994 

roku. Następnie Sąd Rejonowy 3 stycznia 1995 r. dokonał wpisu do rejestru handlowego 

Spółki Akcyjnej BUDOPOL - WROCŁAW S.A. Aktem notarialnym w dniu 31 stycznia 1996 

r. zawarta została umowa sprzedaży P.B.O.U.P „BUDOPOL - WROCŁAW”, a następnie  

w tym samym dniu likwidator przekazał Prezesowi Spółki BUDOPOL - WROCŁAW S.A. 

wszystkie agendy uprzednio zlikwidowanego, a kupionego przez Spółkę przedsiębiorstwa 

w/g stanu na 1 listopada 1995 r. Założycielami Spółki byli : ”MOSTOSTAL - EXPORT” 

S.A. oraz 159 osób fizycznych będących w chwili założenia Spółki pracownikami P.B.O.U.P. 

„BUDOPOL - WROCŁAW”. Założyciele objęli odpowiednio 75% i 25% kapitału akcyjnego 

Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Spółka BUDOPOL WROCŁAW S.A. od 01.11.1995 roku prowadzi działalność gospodarczą 

jako spółka akcyjna. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są roboty budowlano – 

montażowe. Spółka BUDOPOL WROCŁAW S.A jest ponadto członkiem Grupy Kapitałowej 

GANT DEVELOPMENT S.A. Pozycję dominującą w tej Grupie zajmuje Spółka GANT 

DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Legnicy, której Spółka podlega.
1
 

Tabela 1. przedstawia wskaźniki węzłowe obliczone dla spółki BUDOPOL S.A. 

                                                           
1
 www.budopol.wroc.pl. 
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Tabela 1. Wskaźniki węzłowe (wariant I) 

WĘZŁOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ I SYTUACJĘ 

BUDOPOL WROSŁAW S.A. 

WSKAŹNIK 2010 2009 2008 2007 

1. Suma bilansowa 73 591 766 74 855 143 70 968 323 27 804 358 

          

2. Wynik finansowy netto 1 832038 2 927638 3 304467 4 111 474 

          

3. Rentowność aktywów [%] 2,49 3,91 4,66 14,79 

          

4. Rentowność kapitału własnego [%] 3,33 5,83 7,05 27,29 

          

5. Rentowność netto sprzedaży [%] 2,66 4,23 2,83 7,26 

          

6. Rentowność brutto sprzedaży [%] 2,66 4,23 2,83 7,26 

          

7. Płynność - wskaźnik płynności I 1,76 3,62 3,21 2,46 

          

8. Płynność - wskaźnik płynności II 1,72 3,57 3,15 1,87 

          

9. Płynność - wskaźnik płynności III 0,70 2,44 0,74 0,61 

          

10. Szybkość obrotu należności 72,22 98,47 41,76 57,59 

          

11. Naliczone spłaty zobowiązań 80,92 98,68 60,32 59,37 

          

12. Szybkość obrotu zapasami 2,07 3,03 1,00 7,40 

          

13. Pokrycie aktywów kapitałem własnym 1,14 11,57 9,02 2,82 

          

14. Trwałość struktury finansowania 76,03 67,52 66,15 54,34 

Źródło: opracowanie własne  na podstawie sprawozdań finansowych spółki BUDOPOL S.A. 
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Róża Gajór 

INTERBUD – LUBLIN S.A. 

 

INTERBUD - LUBLIN S.A. to wiodąca firma budowlano-deweloperska działająca na 

terenie woj. lubelskiego. Działała od 1987 roku. Firma ta opiera swoją strategię na rozwijaniu 

działalności w zakresie usług budowlanych, zarówno na potrzeby wykonywania prac 

zleconych, jak i na potrzeby własne związane z realizacją projektów mieszkaniowych. 

Realizuje również szereg projektów w segmencie publicznym.  

Spółka działa na jednym z najbardziej perspektywicznych rynków lokalnych w Polsce,  

tj. rynku lubelskim, a także rynkach mniejszych miast tego regionu zważywszy na 

dotychczasowe realizacje, panujące trendy oraz prognozy dla całej branży budowlanej. 

INTERBUD-LUBLIN S.A. zamierza koncentrować swoje działania przede wszystkim na 

segmencie inwestycji mieszkaniowych.  

 

Tabela 1. WĘZŁOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ I SYTUACJĘ  

                 INTERBUD – LUBLIN S.A. 

     

 

Wariant I 

   WSKAŹNIK 2010 2009 2008 2007 

  tys.   tys. tys.  tys.  

1. Suma bilansowa 153 ,470  1 095, 5 2 730 ,7 2 591, 6 

          

2. Wynik finansowy netto 12 ,957  ‐573 ,6 203 ,9 267 ,1 

          

3. Rentowność aktywów [%] 8,44% -52,36% 7,47% 10,31% 

          

4. Rentowność kapitału własnego [%] 25,90% 109,65% 84,64% 88,19% 

          

5. Rentowność netto sprzedaży [%] 12,27% ‐8,89% 1,20% 1,83% 

          

6. Rentowność brutto sprzedaży [%] 12,27% ‐9,59% 1,82% 2,96% 

          

7. Płynność - wskaźnik płynności I 1,97 1,23 1,12 1,29 

          

8. Płynność - wskaźnik płynności II 0,84 1,03 0,49 0,76 

          

9. Płynność - wskaźnik płynności III 0,17 0,21 0,12 0,24 

          

10. Szybkość obrotu należności 126,10 39,00 52,00 52,00 

          

11. Naliczone spłaty zobowiązań  120 135,00 163,00 107,00 
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12. Szybkość obrotu zapasami 235,16 110,00 126,00 69,00 

          

13. Pokrycie aktywów kapitałem 

własnym 106,25% 4,49% 2,76% 3,59% 

          

14. Trwałość struktury finansowania 61,63% 30,50% 25,50% 34,70% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych INTERBUD - LUBLIN S.A. 

 

Wśród wyróżnionych wskaźników na szczególne podkreślenie zasługują: 

1) poziom rentowności, który sukcesywnie się pogarszał co w konsekwencji  doprowadziło 

do  ujemnego zysku netto zanotowanego w roku 2009, od 2010 obserwujemy poprawę 

sytuacji, 

2) pogarszający się poziom płynności, zarówno bieżącej (Płynność I), jak i szybkiej (Płynność 

II) w 2007, 2008 i 2009 

Przychody ze sprzedaży spadały w analizowanych latach z poziomu 14 591,5 tys. zł na 

koniec roku 2007, poprzez 14 371,8 tys. zł na koniec roku 2008, do 6 452,2 tys. zł w roku 

2009, zaś w 2010 wzrosły do 170 000 tys.  
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Maria Kubacka 

MIRBUD S.A. 

MIRBUD S.A.  działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny 

realizator inwestycji na rynku budowlanym w Polsce. Spółka świadczy także usługi 

transportowe oraz zajmuje się wynajmem sprzętu budowlanego. Główny udział w strukturze 

sprzedaży według grup asortymentowych Spółki stanowiły usługi budowlano-montażowe, na 

które przypadało od 84 do 94% przychodów ze sprzedaży w ostatnich trzech latach. Wśród 

nich dotychczas największe przychody generowała sprzedaż budynków produkcyjnych, 

usługowych i handlowych, które stanowiły od 42 do 79% sprzedaży usług budowlano-

montażowych.  

MIRBUD S.A. jest firmą zaliczaną do grona dużych firm - zatrudnia około 400 osób, 

w tym około 60 osób z wyższym wykształceniem technicznym, o różnorodnych 

specjalizacjach w branży budowlanej. Atutem Spółki jest jej duży potencjał wyrażający się 

nie tylko wyspecjalizowaną, wysoko kwalifikowaną kadrą, ale i zapleczem w postaci 

rozbudowanego parku maszynowego – ma ona do dyspozycji ponad 100 jednostek sprzętu 

drogowego i środków transportu. Potencjał ten umożliwia Spółce realizowanie największych 

kontraktów i pozwoli realizować plany na najbliższe lata, polegające na dalszym, 

systematycznym wzroście przychodów z budownictwa mieszkaniowego oraz budowy hal 

magazynowo-logistycznych i centrów handlowych. 

Spółka powstała w 2002 roku, zaś w roku 2006 została przekształcona w spółkę 

akcyjną. W początkowym okresie głównym przedmiotem działalności Spółki było 

budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe. W latach 2002-2003 realizowała kontrakty, 

związane między innymi z budową hal sportowych, obiektów handlowych, robotami 

drogowymi i budownictwem mieszkaniowym. 

W 2004 roku firma intensywniej zaczęła ubiegać się o większe kontrakty, w których 

pełniła rolę generalnego wykonawcy. Zakres swojej specjalizacji poszerzyła o budowę 

centrów handlowych i logistycznych, kontynuowała również swoje dotychczasowe formy 

działalności związane z budownictwem mieszkaniowym i drogowym. Przełomowym rokiem 

dla spółki był 2005. Wówczas ponad trzykrotnie wzrosły jej przychody ze sprzedaży usług 

budowlanych. Firma realizowała głównie kontrakty polegające na budowie dużych centrów 

handlowych i logistycznych. Spółka zaczęła się liczyć jako stabilny generalny wykonawca 

wszelkich inwestycji. W październiku 2006r. właściciele spółki mając na uwadze dobre 

wyniki finansowe, a także ambitne plany na lata następne podjęli decyzję o wprowadzeniu 
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firmy na Giełdę Papierów Wartościowych.  29 grudnia 2008 roku spółka zadebiutowała na 

Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 

 

Tabela 1. Wskaźniki węzłowe charakteryzujące działalność MIRBUD S.A. 

WSKAŹNIK 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

          

1. Suma bilansowa 138 266,00 228 292,00 252 882,00 370 904,00 

          

2. Wynik finansowy netto 12 969,00 15 924,00 18 569,00 18 061,00 

          

3. Rentowność aktywów [%] 9,38% 6,98% 7,34% 4,87% 

          

4. Rentowność kapitału własnego [%] 14,84% 18,22% 21,24% 10,12% 

          

5. Rentowność netto sprzedaży [%] 6,59% 5,41% 6,84% 5,99% 

          

6. Rentowność brutto sprzedaży [%] 9,69% 8,04% 9,69% 9,99% 

          

7. Płynność - wskaźnik płynności I 1,69 1,37 1,35 1,16 

          

8. Płynność - wskaźnik płynności II 0,51 1,13 1,26 1,13 

          

9. Płynność - wskaźnik płynności III 0,03 0,02 0,04 0,02 

          

10. Szybkość obrotu należności 52,59 72,46 63,10 50,73 

          

11. Naliczone spłaty zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

12. Szybkość obrotu zapasami 146,51 24,33 12,18 5,26 

          

13. Pokrycie aktywów kapitałem własnym 230,76% 70,35% 63,04% 78,79% 

          

14. Trwałość struktury finansowania 96,14% 81,30% 65,77% 65,97% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dznych finansowych spółki MIRBUD S.A. 

 Najistotniejsze zmiany finansowe to przede wszystkim: 

 malejący pozim wskaźnika rentowności aktywów, 

 malejący wskaźnik płynności I, 

 spadająca szybkość obrotu zapasami, 

 malejące pokrycie aktywów kapitałem własnym, 

 malejąca trwałość struktury finansowania. 
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Furman Małgorzata 

MOSTOSTAL PŁOCK S.A. 

 

Mostostal Płock S.A. jest jedną z ośmiu firm należących do Grupy Kapitałowej Mostostal 

Warszawa prowadzącej działalnośd w branży budowlanej. Buduje ona nie tylko mosty, lecz również 

elementy budownictwa przemysłowego, ogólnego, ochrony środowiska czy infrastruktury drogowej.  

Mostostal Płock S.A. działa od 1 stycznia 1963 r. kiedy to powstało Płockie Przedsiębiorstwo 

Konstrukcji Stalowych i Urządzeo Przemysłowych przekształcone w 1993 r. w pracowniczą spółkę 

akcyjną Mostostal Płock S.A. 

Spółka Mostostal Płock S.A. specjalizuje się w budowie instalacji przemysłowych, głównie 

montażu, modernizacji i prefabrykacji rurociągów, budowie oczyszczalni ścieków czy instalacji 

odpylania i odsiarczania spalin. Innym bardzo ważnym elementem działalności przedsiębiorstwa jest 

produkcja konstrukcji i urządzeo przemysłowych, która ma zastosowanie przy wykonawstwie między 

innymi: hal przemysłowych, krytych pływalni, obiektów sportowych, konstrukcji mostowych, 

masztów radiowych i telewizyjnych, pieców przemysłowych, silosów zbożowych. W ofercie spółki 

znajduje się również budowa i montaż zbiorników przemysłowych (magazynowych) o różnych 

pojemnościach i zastosowaniach. Mostostal Płock S.A. realizuje prace budowlano- montażowe dla 

branż chemicznej i petrochemicznej, a jego najważniejszymi klientami są: PKN Orlen SA, PFLEIDERER 

Grajewo SA, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźo" SA, Grupa LOTOS SA, 

Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (Naftobazy). 

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców firma osiągnęła w dniu 15 października 2001 r. uzyskując 

numer 0000053336. Siedziba Spółki mieści się na ul. Targowej 12 w Płocku. 15 września 1998 r. 

spółka zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 
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Tabela 1. WĘZŁOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ I SYTUACJĘ JEDNOSTKI (Wariant I) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych MPLC. 

Wskaźniki Wzór 2007 2008 2009 2010 

Suma bilansowa  80072 94093 117371 102545 

Wynik finansowy netto  13489 14021 20506 2632 

Rentowność aktywów [%] 
 

16,85% 15% 17,5% 2,57% 

Rentowność kapitału własnego [%] 

 

24,7% 20,94% 28,75% 3,56% 

Rentowność netto sprzedaży [%] 
 

11% 8% 12,7% 1,86% 

Rentowność brutto sprzedaży [%] 
 

10,71% 11,25% 9,14% 6,73% 

Płynność – wskaźnik płynności I 
 

3,1 2,59 2,71 3,93 

Płynność – wskaźnik płynności II 
 

2,65 1,87 1,57 3,03 

Płynność – wskaźnik płynności III 
 

0,96 0,58 0,06 1,23 

Szybkość obrotu należności 
 

63 65 77 65 

Naliczone spłaty zobowiązań 
 

21 26 0 0 

Szybkość obrotu zapasami 
 

14 15 12 14 

Pokrycie aktywów kapitałem własnym 
 

284% 284% 189% 185% 

Trwałość struktury finansowania 
 

78,97% 81,44% 73,65% 83,35% 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych MPLC. 

Tabela 2. WĘZŁOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ I SYTUACJĘ JEDNOSTKI (Wariant II) 

Wskaźniki Wzór 2007 2008 2009 2010 

Suma bilansowa  80 072 94 093 117 371 102 545 

Wynik finansowy netto  13 489 14 021 20 506 2 632 

Rentowność aktywów [%] 
 

16,85% 15% 17,5% 2,57% 

Rentowność kapitału własnego [%] 

 

32,81% 26,48% 40,35% 3,69% 

Rentowność netto sprzedaży [%] 
 

11% 8% 12,7% 1,86% 

Rentowność brutto sprzedaży [%] 
 

11,47% 12,02% 12,08% 5,83% 

Płynność – wskaźnik płynności I 
 

3,1 2,59 2,71 3,93 

Płynność – wskaźnik płynności II 
 

2.89 2,36 2,56 3,64 

Płynność – wskaźnik płynności III 
 

0,96 0,58 0,06 1,23 

Szybkość obrotu należności 
 

63 54 76 77 

Naliczone spłaty zobowiązań 
 

18 17 12 0 

Szybkość obrotu zapasami 
 

13,66 12,16 14,5 12,27 

Pokrycie aktywów kapitałem własnym 
 

214,13% 224,9% 135,32% 178,21% 

Trwałość struktury finansowania 
 

78,97% 81,44% 73,65%  83,35% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych MPLC. 
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Paweł Sowa 

MOSTOSTAL ZABRZE 

Działalność Mostostalu Zabrze obejmuje kompleksowe wykonawstwo obiektów oraz 

podwykonawstwo robót specjalistycznych dla branży przemysłowej, energetycznej, obiektów 

ochrony środowiska, użyteczności publicznej oraz obiektów mostowych. Oferuje prace 

począwszy od projektowania poprzez produkcję i montaż konstrukcji stalowych  

i aluminiowych, robót ziemnych i drogowych, ogólnobudowlanych, instalacji mechaniczno-

elektrycznych oraz montażu urządzeń technologicznych. Grupę Mostostalu Zabrze tworzy 

kilkanaście spółek. Holding posiada oddziały w Niemczech, Czechach i Holandii. Swoje 

usługi oferuje w Niemczech, Czechach, Holandii, Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, 

Luksemburgu, Hiszpanii, Rosji i na Węgrzech.  

 

Tabela 1. Wskaźniki węzłowe charakteryzujące działalność spółki MOSTOSTAL  

                ZABRZE S.A. 

Wskaźnik 2006 2007 2008 2009 2010 

Suma bilansowa 213067 185165 228881 260962 364964 

Wynik finansowy netto 53825 23952 15627 17035 11795 

Rentownośd aktywów 25,26% 12,94% 6,83% 6,53% 3,23% 

Rentownośd kapitału własnego 65,52% 39,82% 10,40% 10,34% 6,90% 

Rentownośd netto sprzedaży 35,27% 8,10% 7,22% 4,23% 3,46% 

Wskaźnik płynności  1,21 1,70 1,65 1,69 1,35 

Wskaźnik szybkiej płynności 1,20 1,55 1,43 1,46 1,17 

Wskaźnik podwyższonej płynności  0,67 0,24 0,29 0,42 0,37 

Szybkośd obrotu należnościami 107,24 46,69 115,60 57,67 121,63 

Pokrycie aktywów kapitałem własnym 97,48% 124% 131,18% 145,71% 145,47% 

Trwałośd struktury finansowania 51,60% 76,57% 69,86% 67,15% 50,22% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych finansowych spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 

 

Suma bilansowa spółki Mostostal Zabrze w analizowanym okresie rosła. Warto 

przyjrzeć się strukturze i dynamice pozycji bilansu, aby dokładnie ocenić daną firmę. Zysk 

netto w latach 2006 - 2010 był malejący. Świadczy to o coraz mniejszej zyskowności 

przedsiębiorstwa i ewentualnych kłopotach w prowadzonej działalności gospodarczej. Branża 
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w której funkcjonuje spółka jest mocno uzależniona od ogólnej koniunktury gospodarczej, co 

może wpływać znacząco na osiągane zyski.  

Kolejnymi sygnałami o złej sytuacji jednostki są spadające rentowności aktywów, 

kapitału własnego oraz sprzedaży. Zyskowność aktywów wskazuje na coraz gorsze 

wykorzystanie posiadanych zasobów majątkowych. Mimo rosnącej wartości aktywów 

Mostostal osiąga coraz gorsze wyniki finansowe co ma odzwierciedlenie w rentowności 

aktywów. Świadczy to o mało efektywnym zarządzaniu zasobami rzeczowymi i jest sygnałem 

do głębszego zanalizowania przyczyn takiego stanu rzeczy. Warto przyjrzeć się czy spółka 

nie posiada zbyt dużej ilości niepotrzebnego majątku, która wpływa na obniżenie ogólnej 

rentowności a jego utrzymanie jest kosztowne i nie przynosi odpowiednich dochodów. 

Rentowność kapitału własnego także posiada malejącą dynamikę zmian. Wskaźnik wskazuje 

jak efektywnie pracował kapitał właścicieli oraz akcjonariuszy. Jest więc użyteczny dla 

inwestorów giełdowych w ocenie potencjalnych korzyści wynikających z zainwestowania 

środków w dana firmę. Mostostal  posiadający spadającą rentowności kapitału własnego jest 

mało atrakcyjny dla inwestycji w jego papiery. Przedsiębiorstwo ma duże problemy  

z odpowiednim rozwojem i nie prowadzi właściwej polityki inwestycyjnej. W 2008 roku  

w obydwu wskaźnikach widoczny jest gwałtowny spadek wartości. Sugeruje to że na spółkę 

mocno wpłynęła dekoniunktura na świecie i do tej pory odczuwa skutki kryzysu finansowego. 

Przyczyną na pewno jest specyfika branży, w której funkcjonuje spółka. Kształtowanie się 

zmian rentowności sprzedaży także potwierdza problemy w jakie popadła firma.  

 Pozytywnym zjawiskiem w Mostostalu Zabrze jest utrzymywanie stabilnej i  

bezpiecznej płynności. Jednostka mądrze utrzymuje zdolność do regulowania bieżących 

zobowiązań oraz efektywnie zarządza aktywami bieżącymi. Wskaźnik podwyższonej 

płynności wskazuje na wysoki poziom inwestycji krótkoterminowych. Wpływa to na 

bezpieczeństwo regularnych spłat zobowiązań najbardziej płynnymi aktywami.  

 Wskaźnik obrotu należnościami waha się i co roku przynosi inne wartości. 

Określa po jakim czasie przedsiębiorstwo otrzymuje należności. Wskazuje więc na 

skuteczności w ściąganiu należności. Wskaźnik powinien przyjmować jak najniższe wartości. 

W analizowanym okresie w roku 2007 i 2009 przedsiębiorstwo skutecznie realizowało 

politykę windykacyjną. Oznacza to krótkie zamrożenie środków pieniężnych  

w należnościach. W pozostałych latach wskaźnik przyjmował zbyt wysokie wartości co jest 

złym zjawiskiem i świadczy o zbyt długim kredytowaniu odbiorców.  
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 Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym jest na bardzo dobrym 

poziomie. Kapitał własny z nadwyżką pokrywa posiadany majątek stały. Spełniona jest dzięki 

temu tzw. złota reguła bilansowa. Wpływa to na wysoką swobodę i większą niezależność. 

finansową jednostki. 

 Wskaźnik struktury finansowania pokazuje w jakim stopniu jednostka korzysta 

z kapitałów własnych. Pożądany jest wzrost wskaźnika. Im niższa wartość tym większa udział 

kapitałów obcych krótkoterminowych. W analizowanym przedsiębiorstwie miara miała trend 

wzrostowy. Od 2008 roku wskaźnik zaczął przyjmować trend malejscy. Jest to kolejny dowód 

o wpływanie kryzysu na sytuacje finansową Mostostalu. Spółka musiała w tym czasie 

zwiększyć udział kapitałów obcych o krótszym terminie wymagalności, co wpływa na jej 

mniejszą wiarygodność wobec wierzycieli oraz może zachwiać stabilnością i niezależnością 

finansową. Może to prowadzić do pułapki zadłużenia.  

 


