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Firma Przykładowa / Sample Company
Dane ogólne
Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company
Kraj Polska

Interpretacja:  dobra  sytuacja  firmy,  terminowe
regulowanie zobowiązań i  obiecujące perspektywy
rozwojowe.

Miasto Warszawa
Ulica Dobrowolna 81A
Kod pocztowy 00-001
Województwo Mazowieckie
Telefon 4822 8263416
Fax 4822 8568184
E-Mail sklep@infocredit.pl
Strona www www.infocredit.pl
NIP 1111111111
Regon 999999990
KRS 1
Forma prawna spółka akcyjna
Rok powstania 1991
Bank firmy Bank Spółdzielczy

Opis działalności
PKD 2007 467
Opis Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
Zatrudnienie 180
Kapitał    16 610 tys. PLN
Obroty    50 172 tys. PLN
Kredyt maksymalny     500 tys. PLN - jest to maksymalna kwota kredytu handlowego, generowana przez system. Wielkość

podmiotu uniemożliwia określenie górnej granicy kredytu.

Kadra zarządzająca
Stanowisko Imię i Nazwisko

Prezes Wojciech Kowalski
Dyrektor Andrzej Wiśniewski
Dyrektor Finansowy Bogumiła Kowalska
Dyrektor Marketingowy Anna Wiśniewska
Dyrektor Handlowy Robert Kowalewski

Udziałowcy firmy
Nazwa Udziałowca Udział

procentowy
Kraj

FIRMA S.A. 50,50 Polska
MICROSTAR P.L.C. 20,00 Wielka Brytania
PIERRICK FEDRIGO 9,00 Francja
ANDRZEJ WIŚNIEWSKI 5,00 Polska
ANNA WIŚNIEWSKA 5,00 Polska

Quick rating
Podstawą ratingu są zarówno dane ilościowe ze sprawozdań finansowych, jak i dane jakościowe w postaci informacji o postępowaniach upadłościowych, fuzjach, przejęciach czy też informacjach prasowych.

Skala ocen:

 0 gwiazdek
Interpretacja: brak danych lub bardzo zła sytuacja (np. bezpośrednie zagrożenie upadłością).

 1 gwiazdka
Interpretacja: słaba kondycja, wysoce prawdopodobne problemy z wypłacalnością.

 2 gwiazdki
Interpretacja: umiarkowana kondycja firmy, możliwe okresowe problemy z wypłacalnością lub terminowością dostaw.

 3 gwiazdki
Interpretacja: przeciętna kondycja przedsiębiorstwa, firma nie wykazuje większych problemów.

 4 gwiazdki
Interpretacja: dobra sytuacja firmy, terminowe regulowanie zobowiązań i obiecujące perspektywy rozwojowe.

 5 gwiazdek
Interpretacja: bardzo dobra sytuacja firmy, terminowość w regulowaniu zobowiązań, zachowana płynność finansowa oraz dodatkowe wolne środki, możliwe do wykorzystania w celu prowadzenia badań rozwojowych lub wdrażania nowych inwestycji.

http://www.infocredit.pl
http://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.podmiotdaneszczegolowe/RP/0000000001
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Profil finansowy
Rok sprawozdawczy 2009 2010 2011
Okres sprawozdawczy [miesiące] 12 12 12
Jednostka tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży    37 216    41 784    50 172
Koszty działalności operacyjnej    35 724    39 038    44 920
Zysk/strata na działalności operacyjnej    1 538    2 564    3 068
Zysk/strata netto    1 082    1 485    1 920
Kapitał (fundusz) własny    19 873    20 927    22 285
Suma aktywów    34 107    34 028    38 113
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Wskaźniki finansowe
2009 2010 2011

Wskaźnik bieżącej płynności 1,67 1,94 1,52
Wskaźnik szybkiej płynności 0,91 1,23 0,94
Wskaźnik poziomu zadłużenia 0,38 0,36 0,40
Wskaźnik wypłacalności 0,58 0,61 0,58
Wskaźnik rotacji należności [dni] 74,00 77,00 61,00
Wskaźnik rotacji zobowiązań [dni] 87,00 68,00 81,00
Wskaźnik szybkości obrotu zapasów  [dni] 65,11 47,64 47,01
Zwrot z aktywów [%] 3,17 4,36 5,04
Zwrot z kapitału własnego [%] 5,44 7,10 8,62
Rentowność sprzedaży [%] 2,91 3,55 3,83
Wskaźnik rentowności działalności gospodarczej [%] 3,30 4,64 5,12
Wskaźnik pokrycia aktywów stałych przez kapitał stały [%] 130,07 139,02 128,04
Wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi [%] 59,97 51,56 65,64

Wskaźniki płynności
wskaźnik bieżącej płynności (Current Ratio)

Z = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące

Zalecany poziom: 1,5 - 2
Interpretacja: Wskaźnik odzwierciedla podstawową zależność pomiędzy majątkiem obrotowym a wartością zobowiązań bieżących. Majątek obrotowy powinien być na takim poziomie, by w przypadku, gdyby wszyscy wierzyciele zwrócili się o natychmiastową zapłatę, były środki na dalszą produkcję. Zbyt wysoki wskaźnik (>3) będzie wskazywał na nieefektywne wykorzystanie aktywów obrotowych w firmie. Zbyt niski(<1) oznacza problemy z wypłacalnością.

wskaźnik szybkiej płynności (Quick Ratio)

Z = płynny majątek obrotowy(*)/zobowiązania bieżące

(*) płynny majątek = (należności + pap. wartościowe + środki pieniężne) = (aktywa obrotowe – zapasy – rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK czynne))
Zalecany poziom: >1
Interpretacja: Oznacza, że najbardziej płynne składniki majątku obrotowego powinny być nieco większe niż zobowiązania bieżące. Będzie to miało wpływ na szybką spłatę zobowiązań w razie potrzeby. Zbyt wysoka wartość wskaźnika będzie świadczyć o nieefektywnym wykorzystaniu aktywów obrotowych. Gdy wskaźnik <1, pojawia się zagrożenie bieżącej zdolności firmy do terminowego regulowania zobowiązań.


Wskaźniki zadłużenia
wskaźnik poziomu zadłużenia (Debt Ratio)

Z = zobowiązania ogółem/aktywa ogółem


Zalecany poziom: 0,57 – 0,67
Interpretacja: Wskaźnik odzwierciedla udział zobowiązań (kapitałów obcych) w finansowaniu przedsiębiorstwa. Im wyższy jego poziom, tym wyższy poziom zadłużenia i wyższe ryzyko finansowe. Zbyt wysoki oznacza możliwość utraty zdolności do spłaty zobowiązań. Zbyt niski świadczy o stanie samofinansowania się przedsiębiorstwa, co oznacza niepełne wykorzystanie możliwości rozwoju. Najwyższymi poziomami tego wskaźnika charakteryzują się banki i firmy leasingowe.

wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku/wskaźnik wypłacalności (Solvency Ratio)

Z = kapitał własny/aktywa ogółem

Zalecany poziom: 0,65 - 0,75
Interpretacja: Wskaźnik wypłacalności wyznacza udział kapitału własnego w całkowitych pasywach. Im wyższy wskaźnik wypłacalności, tym większy udział kapitału własnego w całkowitych pasywach firmy, tym łatwiej spłacić kapitał obcy ze swoich całkowitych aktywów. Kiedy firma rozwija działalność lub ją ogranicza, wskaźnik wypłacalności może maleć lub wzrastać w zależności od charakteru źródeł, z których pozyskiwane są fundusze. Dźwignia finansowa firmy pokazuje, w jakim stopniu jej aktywa są finansowane przez kapitał własny, a w jakim przez kapitał obcy. Wysoki wskaźnik wypłacalności (wysoki udział kapitału własnego w finansowaniu) jest równoznaczny z niską dźwignią finansową firmy, niskim ryzykiem i większymi możliwościami zaciągania kredytów (wyższą zdolnością kredytową). Niski wskaźnik wypłacalności (niski udział kapitału własnego w finansowaniu) jest równoznaczny z wysoką dźwignią finansową firmy, wysokim ryzykiem i mniejszymi możliwościami zaciągania kredytów (niższą zdolnością kredytową). Przy pomocy tego wskaźnika wyznacza się przedział określający poziom zadłużenia przedsiębiorstwa w zależności od przyjętej strategii finansowej:

Strategia umiarkowana – przyjęta relacja kapitału własnego do obcego wynosi 1 : 1. 
Strategia agresywna – stopień zadłużenia przedsiębiorstwa jest tutaj relatywnie wysoki. Jest ono zainteresowane zaangażowaniem kapitałów obcych w jak największym zakresie. Górny poziom zadłużenia, który są skłonni zaakceptować dawcy kapitału obcego wyznaczany jest przez relację kapitał własny : aktywa ogółem = 1 : 2, co oznacza, że do 70 % wartości pasywów mogłyby stanowić zobowiązania. 
Strategia zachowawcza – poziom zadłużenia jest tu względnie niski, relacja kapitał własny : aktywa ogółem = 3 : 1 przyjmowana jest za dolną granicę zadłużenia, czyli zobowiązania wynoszą ¼ wartości pasywów. 
W praktyce przedziały zadłużenia typowe dla poszczególnych strategii są zróżnicowane branżowo, w zależności od stopnia ryzyka, jakim jest obarczone prowadzenie działalności gospodarczej, kapitałochłonności, średniej zyskowności. 


Wskaźniki efektywności działania
wskaźnik cyklu/rotacji należności (Receivables Turnover)
Z = [stan należności/sprzedaż netto] x t(*)

(*) t= 360 lub t = 365 w zależności od przyjętego okresu rozliczeniowego
Zalecany poziom: około 60 dni (dla okresu 360 lub 365 dni)
Interpretacja: Pokazuje ilość dni sprzedaży, za którą nie uzyskano jeszcze należności. Informuje w jakim stopniu przedsiębiorstwo kredytuje swoich odbiorców, czyli na ja długo środki pieniężne są zamrożone w należnościach – innymi słowy, podaje wiadomości o okresie oczekiwania nal€eżności za swoją sprzedaż kredytową. W wielu przedsiębiorstwach niezrealizowane należności wynoszą około 2 miesięcy. Kiedy płatności przekraczają ten okres powstaje zagrożenie zatorów płatniczych.
 wskaźnik cyklu/rotacji zobowiązań (Borrowings Turnover)
Z = [stan zobowiązań/sprzedaż netto] x t(*)
(*) t= 360 lub t = 365 w zależności od przyjętego okresu rozliczeniowego
Zalecany poziom: około 60 dni (dla okresu 360 lub 365 dni)
Interpretacja: Określa jaki jest średni okres regulowania zobowiązań w przedsiębiorstwie. Im wyższy wskaźnik, tym mniej potrzeba kapitału obrotowego. Porównując go do wskaźnika cyklu należności, określa się zdolność spłaty zobowiązań przez przedsiębiorstwo.
 wskaźnik szybkości obrotu zapasów (Inventory Turnover)
Z = [stan zapasów / przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów] x t(*)
(*) t= 360 lub t = 365 w zależności od przyjętego okresu rozliczeniowego
Zalecany poziom: jak najniższy
Interpretacja: Na podstawie wskaźnika możemy wnioskować o ilości dni ciągłej sprzedaż przy zastanym poziomie zapasów. Z racji swojego rzeczowego charakteru stanowią one pewnego rodzaju lokatę środków pieniężnych. Poziom wskaźnika mówi nam, jak długo gotówka jest zamrożona w zapasach.


Wskaźniki rentowności I
zwrot z aktywów (Return On Assets - ROA)

Z = (zysk netto/aktywa ogółem) x 100%

Zalecany poziom: jak najwyższy
Interpretacja: Wskaźnik odzwierciedla rentowność majątku, informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę majątku przedsiębiorstwa. Pokazuje jak efektywnie zarządza się majątkiem firmy – im wyższy wskaźnik, tym lepsza sytuacja. Zachodnie banki udzielające kredytów, oczekują od firm, aby wskaźnik ten osiągał poziom 2-6%. Jednocześnie w małych firmach powinien być wyższy, niż w dużych.
 zwrot z kapitału własnego (Return On Equity - ROE)

Z= (zysk netto/kapitały własne) x 100%

Zalecany poziom: jak najwyższy
Interpretacja: Wskaźnik informuje o rentowności zaangażowanego w firmie kapitału, jest zatem bardzo ważny dla akcjonariuszy. Pokazuje stopę zysku z zainwestowanej przez nich 1 złotówki. Wyższa efektywność kapitału własnego wiąże się z możliwością uzyskania wyższej nadwyżki finansowej, a co za tym idzie – wypłatą wyższych dywidend dla akcjonariuszy oraz lepszymi perspektywami rozwojowymi przedsiębiorstwa. 


Wskaźniki rentowności II
rentowność sprzedaży/marża zysku netto (Return On Sales)

Z = (zysk netto/sprzedaż netto) x 100%

Zalecany poziom: jak najwyższy
Interpretacja: Wskaźnik określający zdolność do generowania zysku przez sprzedaż. Mówiąc inaczej – pokazuje udział zysku netto w wartości sprzedaży, czyli jaką marżę zysku przynosi dana wielkość sprzedaży. Im wskaźnik niższy tym, tym wyższy musi być poziom sprzedaży, by osiągnąć zakładany poziom zysku. Wyższa wartość wskaźnika jest zatem korzystniejsza, gdyż świadczy o wyższej rentowności sprzedaży. Z tego powodu należy porównać wartość tego wskaźnika w danej firmie z innymi graczami z branży.
wskaźnik rentowności działalności gospodarczej (ROEA - Return on Economic Activity)

Z = (zysk na działalności gospodarczej/przychody ze sprzedaży) x 100%

Zalecany poziom: jak najwyższy
Interpretacja: Wskaźnik ten obejmuje węższy zakres działalności przedsiębiorstwa, gdyż nie uwzględnia kilku czynników, które nie są w pełni zależne od przedsiębiorstwa i jego działań. Pokazuje on na „czysto” trzy podstawowe rodzaje działalności firmy (główną, inwestycyjną i finansową), ujęte w formie zysku z działalności gospodarczej, który nie uwzględnia takich wartości, jak wynik zdarzeń nadzwyczajnych, podatek dochodowy czy też inne, obowiązkowe obciążenia firmy. Pokazuje efektywność firmy i zaangażowanego w niej kapitału w oparciu o jej procesy biznesowe.




Wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej
wskaźnik pokrycia aktywów stałych przez kapitał stały(SESAR - Solid Equity to Solid Assets Ratio)

Z = (kapitał stały(*)/aktywa stałe(**)) x 100%

(*) kapitał stały = kapitał własny + rezerwy na zobowiązania + zobowiązania długoterminowe
(**) aktywa stałe = aktywa trwałe + należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy

Zalecany poziom: ≥100%
Interpretacja: Powyższy wskaźnik ustala udział kapitału stałego w finansowaniu aktywów stałych przedsiębiorstwa. Jeśli poziom kapitałów stałych jest równy bądź wyższy niż aktywa stałe, to zachowana jest tzw. srebrna reguła bilansowa. Ważny w niej jest udział kapitałów własnych w kapitałach stałych. Im jest on wyższy, tym większą swobodą i niezależnością finansową dysponuje przedsiębiorstwo. Przyjmuje się, że przynajmniej 2/3 aktywów stałych powinno być sfinansowane kapitałem własnym. Zasada ta nie odnosi się jednak do wszystkich gałęzi przemysłu, dlatego przy ocenie tego udziału należy również odnieść się do średniej wartości badanej relacji w danej branży. Przy prawidłowo prowadzonej polityce finansowej, kapitały stałe przedsiębiorstwa powinny pokryć całość aktywów stałych i pewną część aktywów obrotowych.
wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi (LAR - Short-Term Liabilities to Current Assets Ratio)
Z = (zobowiązania krótkoterminowe/aktywa obrotowe) x 100%

Zalecany poziom:≤ 66%
Interpretacja:Jeśli kapitał krótkoterminowy nie w pełni pokrywa aktywa obrotowe, to zachowana jest srebrna reguła bilansowa w stosunku do obrotowych składników aktywów. W regule tej przyjmuje się, że kapitał stały powinien finansować nie mniej niż 1/3 ( ≥33%) aktywów obrotowych. Pozostałą ich część pokrywają krótkoterminowe źródła finansowania. Z uwagi na krótki czas związania kapitałów składniki te mogą być w dużym stopniu finansowane źródłami krótkoterminowymi. Przestrzeganie wyżej wymienionych reguł finansowania sprzyja utrzymaniu równowagi finansowej przedsiębiorstwa, warunkującej jego bieżącą i przyszłą egzystencję.
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Zatrudnienie
Rok sprawozdawczy 2011 2009 2008
Liczba pracowników 180 180 178

Bilans
Rok sprawozdawczy 2011 2010 2009
Sprawozdanie na 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2009
Okres sprawozdawczy [miesiące] 12 12 12
Jednostka tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Skonsolidowane NIE NIE NIE
MSSF NIE NIE NIE

Aktywa
Aktywa trwałe    20 844    18 626    18 940
   Wartości niematerialne i prawne    1 651    2 962    3 485
   Rzeczowe aktywa trwałe    17 493    13 609    14 627
     Środki trwałe    16 913    13 548    14 627
       Grunty     918     386     386
       Budynki    12 943    10 428    11 020
       Urządzenia techniczne    1 397    1 302    1 652
       Środki transportu    1 547    1 294    1 477
   Pozostałe aktywa trwałe (w tym fin.)    1 700    2 055     828
Aktywa obrotowe    17 269    15 402    15 167
   Zapasy    6 476    5 571    6 711
   Należności i roszczenia    8 511    8 956    7 746
   Pozostałe aktywa obrotowe    2 282     875     710
      Środki pieniężne     812     286     155
Suma aktywów    38 113    34 028    34 107

Pasywa
Kapitał (fundusz) własny    22 285    20 927    19 873
   Kapitał podstawowy    16 610    16 610    16 500
   Pozostałe kapitały    5 675    4 317    3 373
Zobowiązania długoterminowe    3 856    4 333    4 029
   Kredyty i pożyczki     805    1 123     332
   Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe    11 971    8 768    10 204
   Pożyczki bankowe    2 304    2 522    3 462
   Zobowiązania wobec dostawców    7 893    4 066    4 726
   Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe    1 774    2 180    2 016
Suma Pasywów    38 113    34 028    34 107
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Rachunek zysków i strat
Rok sprawozdawczy 2011 2010 2009
Sprawozdanie na 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2009
Okres sprawozdawczy [miesiące] 12 12 12
Jednostka tys. PLN tys. PLN tys. PLN
Skonsolidowane NIE NIE NIE
MSSF NIE NIE NIE

Przychody netto ze sprzedaży    50 172    41 784    37 216
   Przychody ze sprzedaży produktów    14 501    13 468    11 783
   Przychody ze sprzedaży towarów i mat.    35 092    28 628    25 322
Koszty działalności operacyjnej    44 920    39 038    35 724
   Amortyzacja    1 872    1 963    1 401
   Zużycie materiałów i energii    6 724    5 700    6 265
   Wynagrodzenia    6 891    5 974    5 526
   Wartość sprzedanych towarów i mat.    22 062    18 844    16 577
Zysk/strata ze sprzedaży    5 252    2 746    1 492
Pozostałe przychody operacyjne     596     658     500
Pozostałe koszty operacyjne    2 780     840     454
Zysk/strata na działalności operacyjnej    3 068    2 564    1 538
Przychody finansowe     263     912     53
Koszty finansowe     764    1 538     363
Zysk/strata finansowa -    501 -    626 -    310
Zysk/strata brutto na działalności gosp.    2 567    1 938    1 228
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk/strata brutto    2 567    1 938    1 228
Obowiązkowe obciążenia wyniku fin.     647     453     146
Zysk/strata netto    1 920    1 485    1 082

Audytor
Rok sprawozdawczy 2011
Firma Audytorska XXX Sp. z o.o.
Rewident Adam Adamski

Raport opracowany jest na podstawie informacji pozyskiwanych z wielu źródeł. Przy największej dbałości InfoCredit o
prawdziwość danych, nie można wykluczyć ewentualnych pomyłek, za które InfoCredit nie ponosi odpowiedzialności.

1.

Analiza wskaźnikowa, będąca składową raportu, jest przygotowywana na podstawie pełnych sprawozdań finansowych
przedsiębiorstw.

2.

Raport nie może być:3.
publikowany w całości ani we fragmentach•
przekazywany osobom trzecim•
wykorzystywany w postępowaniu sądowym•

Raport przeznaczony jest wyłącznie dla zamawiającego w celu ułatwienia mu podjęcia decyzji handlowych, produkcyjnych
lub marketingowych. Za trafność tych decyzji InfoCredit nie ponosi odpowiedzialności.

4.

InfoCredit
00-366 Warszawa ul. Foksal 10,
tel. +4822 827-54-86
www.infocredit-online.pl, e-mail: raport@infocredit.pl
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