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KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE OBLICZEŃ  

WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH INWESTYCJI JEDNOSTEK RYBACKICH 

 

W artykule przedstawiono autorski program komputerowy umożliwiający wykonywanie obliczeń wskaźników ekonomicz-

nych inwestycji na jednostkach rybackich. Procedury obliczeniowe opracowano z wykorzystaniem danych literaturowych oraz 

metodyki dostosowanej o specyfiki jednostek polskiej floty rybackiej. Dane niezbędne do obliczeń i analiz pochodzą z wyniku 

finansowego, bilansu oraz danych zewnętrznych. Mogą być wprowadzane przez armatorów i być gromadzone w bazie danych 

stanowiącej integralną część programu komputerowego. Obliczenia można wykonywać z wykorzystaniem danych uzyskanych 

podczas eksploatacji kutrów w celu uzyskania wartości rzeczywistych wskaźników ekonomicznych jednostki, jak również symu-

lować i sprawdzać  nowe warianty rozwiązań finansowania i opłacalności eksploatacji jednostek rybackich. 

 

WSTĘP 

Obecnie gospodarka, zarówno na poziomie krajowym jak i 
międzynarodowym, jest niezwykle konkurencyjna. Przedsiębiorstwa 
istniejące na rynku muszą inwestować w coraz to nowsze rozwiąza-
nia, które będą zwiększały ich przewagę konkurencyjną. Należy tu 
również pamiętać, iż poszczególne kraje oraz organizacje między-
narodowe narzucają regulacje prawne, które wymuszają na firmach 
wprowadzanie zmian w ramach ich działalności. Zmiany te mogą 
dotyczyć zarówno strony organizacyjnej przedsiębiorstwa, jak i 
technologii stosowanej do produkcji i dostarczania produktów i/lub 
usług [1].  

W zakresie jednostek rybackich wymogi Unii Europejskiej, a co 
za tym idzie ustawodawstwa polskiego, dotyczą redukcji zużycia 
energii przez te jednostki. Zgodnie z założeniami polityki energe-
tycznej UE do końca 2020 roku Państwa Członkowskie powinny 
zredukować emisję gazów cieplarnianych o 20%, i jednocześnie 
zwiększyć efektywność energetyczną o 20% [2].  

W artykule przedstawione jest jedno z narzędzi, które ma na 
celu wykonywanie obliczeń i symulację rozwiązań ekonomicznych 
dla polskiej floty rybackiej. Biorąc pod uwagę przeciętny wiek jedno-
stek ( ponad 30 lat) i stan zaawansowania technologicznego, arma-
torzy zmuszani są do dokonywania szeregu zmian na swoich jed-
nostkach, aby sprostać wymaganiom narzuconym przez regulacje 
prawne. Rodzaj planowanych do realizacji zmian jak i wybór techno-
logii do zastosowania są uzależnione od oceny efektywności eko-
nomicznej danego rozwiązania, tj. inwestycji.  

Aby dokonać analizy opłacalności takiej inwestycji, armatorzy 
powinni otrzymać odpowiednie narzędzie, które będzie w pełni 
dostosowane do specyfiki jednostek rybackich. W związku z tym, 
opracowany został program komputerowy służący do tworzenia 
modeli ekonomicznych (wskaźników), które można zastosować 
celem utworzenia odpowiednich narzędzi analizy ekonomicznej. 

1. ZAŁOŻENIA METODOLOGII WYZNACZANIA 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH INWESTYCJI  
NA JEDNOSTKACH RYBACKICH   

Jednostki rybackie stanowią jedną z grup statków napędzanych 
silnikami spalinowymi, przeznaczonych  do wykorzystania w celach 

zarobkowej eksploatacji zasobów połowowych. Różnią się one m. 
in. konstrukcją, wielkością (długością, zanurzeniem), mocami napę-
dów głównych, metodami połowową (np. połowy denne, pelagicz-
ne), dzielnością (długością podróży morskich, możliwością pływania 
w złych warunkach pogodowych). Jednakże, bez względu na po-
dział uwzględniający typ danej jednostki, wszystkie posiadają sze-
reg wspólnych cech charakterystycznych zarówno w zakresie ele-
mentów konstrukcyjnych, technologicznych, jak i aspektów ekono-
micznych [2]. 

W kontekście założeń analizy ekonomicznej inwestycji, należy 
zwrócić szczególną uwagę na elementy bezpośrednio wpływające 
na opłacalność działalności oraz opłacalność decyzji inwestycyj-
nych. Wśród tych elementów można wyróżnić [3]: 
1. kwoty połowowe, 
2. okresy przestoju jednostek w porcie, 
3. opłaty portowe, 
4. zużycie paliwa, 
5. ceny paliwa żeglugowego, 
6. koszty eksploatacyjne, 
7. koszty załogi. 

Kwoty połowowe stanowią górną granicę możliwości połowo-
wych dla jednostek rybackich. Oznacza to, iż armatorzy nie mają 
nieograniczonej możliwości generowania przychodu ze sprzedaży 
złowionych ryb. Kwoty połowowe zostały wdrożone przez Unię 
Europejską w wyniku prowadzonej w jej ramach Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa. Przekroczenie kwot w danym roku powoduje zmniej-
szenie ich wartości na kolejny rok. Taka sytuacja niesie za sobą 
konsekwencje w postaci redukcji przychodu danej jednostki rybac-
kiej. Tym samym brak możliwości połowu ryb w wyniku przekrocze-
nia kwot połowowych oznacza, iż potencjał połowowy jednostki nie 
został w pełni wykorzystany. Wiąże się to również z faktem, iż przy 
danym poziomie kosztów stałych zmniejsza się zysk przedsiębior-
stwa i obniżają się jego możliwości inwestycyjne.  

Podejmując decyzję inwestycyjną armatorzy powinni uwzględ-
nić w założeniach wartości te graniczne oraz ryzyko związane z 
brakiem możliwości połowowych.  

Drugą cechą charakterystyczną dla jednostek rybackich jest 
okres przestoju w porcie. Spośród przyczyn dotyczących przestojów 
można zaliczyć [4]: 
– przyczyny zależne od armatora np. planowane remonty, moder-

nizacje, urlopy dla załogi.  
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– przyczyny niezależne od armatora: złe warunki pogodowe, 
awarie, okres ochronny danego gatunku ryb, przekroczenie 
kwot połowowych, brak rynku zbytu. 
Bez względu jednak na rodzaj powodu przestoju, armator jed-

nostki ponosi koszty, które mają odzwierciedlenie w ogólnym rozra-
chunku przedsiębiorstwa. Oprócz kosztów typowych związanych 
eksploatacją i wynagrodzeniem dla załogi, armator jest zobligowany 
uiszczania opłat portowych.  

Zużycie paliwa oraz koszty eksploatacyjne są ze sobą ściśle 
powiązane. Im starsza technologicznie jednostka tym wyższe koszty 
utrzymania takiej jednostki. Wynika to z faktu, iż koszty napraw, 
remontów oraz koszty zużycia materiałów eksploatacyjnych oraz 
zużycia paliwa podczas przestoju i wykonywania zadania operacyj-
nego stanowią wysoki udział w kosztach przedsiębiorstwa. Szcze-
gólnie dwa ostatnie czynniki determinują w głównej mierze strukturę 
kosztów, a tym samym wpływają na opłacalność działalności arma-
tora. 

Analizując koszty zużycia paliwa należy przyglądać się, meto-
dom połowowym (a co za tym idzie strukturze rodzajowej łowionych 
ryb przez daną jednostkę) oraz cenom paliw żeglugowym. Te ostat-
nie mają ogromne znaczenie i wpływ na koszty eksploatacyjne oraz 
na relację do wartości rynkowej połowów. Warto tu podkreślić, iż 
armatorzy nie mają wpływu na cenę paliw żeglugowych, a ewentu-
alne poszukiwanie oszczędności w kosztach związanych z paliwem 
wiąże się ze zmniejszeniem zużycia paliwa przy danej cenie. Należy 
jednak pamiętać, iż cena ta może być zredukowana w wyniku przy-
znanych dotacji na jego zakup. Jednakże, takie dopłaty mogą sta-
nowić źródło niechęci armatorów do redukcji zużycia paliwa, a tym 
samym zwiększenia efektywności energetycznej jednostek rybac-
kich [5].  

W przypadku zagadnień technicznych związanych z jednost-
kami rybackimi powinno się dokonywać analizy samego wyposaże-
nia technicznego zainstalowanego na jednostce (np. systemy chło-
dzenia ryb, instalacje pompowe, agregaty prądotwórcze) oraz na-
rzędzi połowowych. Dotyczy to również zwyczajów załogi w zakre-
sie ich stosowania. 

Kolejnym aspektem związanym ze zużyciem paliwa przez jed-
nostki rybackie, na który należy zwracać uwagę są zwyczaje eks-
ploatacyjne. Decyzje podejmowane w tym obszarze, takie jak wybór 
portu postoju, portu zdawania ładunku, wybór trasy przelotowych 
na/z łowiska, czas połowu/trałowania, metoda połowu wpływają na 
wysokość ponoszonych kosztów eksploatacyjnych. Brak odpowied-
niej strategii połowów może spowodować, iż koszty paliwa związane 
z dotarciem na konkretne łowiska i z powrotem do portu będą zbyt 
wysokie w stosunku do przychodu wynikającego ze sprzedaży 
złowionych ryb. Problem ten wiąże się również z kosztami utrzyma-
nia załogi, która otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę bez 
względu na rezultat połowów. 

Z uwagi na powyższe, dokonując adaptacji wskaźników eko-
nomiczno – finansowych niezbędne jest określenie metodyki po-
wstawania podstawowych kategorii pozycji sprawozdawczych nie-
zbędnych do budowy wskaźników: 
1. Przychody z działalności połowowej 
2. Pozostałe przychody 
3. Koszty działalności połowowej 
4. Wynik finansowy  

Specyfika funkcjonowania flot rybackich wyrażająca się po-
przez eksploatację łowisk sprawia, że konieczne jest uwzględnienie 
nie tylko czynników o charakterze finansowym, ale także wykorzy-
stania analizy kosztów i korzyści oraz analizy efektywności koszto-
wej pozwalającej na uwzględnienie i wycenę pozafinansowych 
zmiennych kształtujących ocenę końcową działalności tego sektora. 

Biorąc pod uwagę fakt, że metodyka ta ma posłużyć przedsię-
biorcy w ocenie kondycji ekonomiczno – finansowej, pomija się 
wskaźniki wykorzystywane w ocenie sektorowej. 

Monitoring kondycji ekonomiczno – finansowej na podstawie 
podstawowych wskaźników oceny wpływa na większą efektywność 
ekonomiczną funkcjonowania podmiotów. 

W literaturze przedmiotu nie istnieje jeden model oceny dedy-
kowany jednostkom rybackim, wynika to ze szczególnej specyfiki 
każdego podmiotu. Jednak możliwe i potrzebne jest wskazanie 
metodyki (możliwe prostej) oceny kondycji dla potrzeb pojedyncze-
go przedsiębiorcy. Nie mniej jednak, należy wyraźnie podkreślić, że 
w przypadku proponowanej metodyki jest zrozumiale, że trudność 
jej sporządzenia determinuje np. wielkość jednostki. Stąd też, zwra-
ca się uwagę na ograniczoną zasadność dokonywania analizy 
komparatywnej pomiędzy jednostkami rybackimi o różnej wielkości. 

2. OPIS PROGRAMU KOMPUTEROWEGO 

Opracowany program komputerowy służy obliczania i analizy 
wskaźników ekonomicznych z zastosowaniem formuł zarówno 
ogólnych jak i dostosowanych do konkretnego sektora gospodarki. 
Dane niezbędne do zastosowania z tych formuł pochodzą z wyniku 
finansowego, bilansu oraz danych zewnętrznych. Obliczenia można 
wykonywać z wykorzystaniem danych uzyskanych podczas eksplo-
atacji kutrów w celu uzyskania wartości rzeczywistych wskaźników 
ekonomicznych jednostki, jak również symulować i sprawdzać  
nowe warianty rozwiązań finansowania i opłacalności eksploatacji 
jednostek rybackich .  

Główne zadania, jakie postawiono systemowi, w skład którego 
wchodzi program komputerowy to: 
– możliwość akwizycji danych jednostek rybackich; 
– możliwość przechowywania danych dotyczących jednostek 

rybackich na niezależnym serwerze dostępnym z każdego 
komputera podłączonego do internetu; 

– wykonywanie obliczeń na podstawie rzeczywistych i założonych 
analizowanych jednostek; 

– drukowanie raportów z wynikami obliczeń. 
System bazodanowy wykonano w architekturze 2 warstwowej, 

ze względu na przewidywaną ograniczoną jednorazową liczbę 
użytkowników i ilość przechowywanych danych. Dodatkowo archi-
tektura dwuwarstwowa w tym przypadku będzie łatwiejsza do od-
tworzenia, przywrócenia systemu w trakcie jakiejkolwiek awarii. 

Baza danych służąca do przechowywania danych oraz wyni-
ków analiz, została utworzona na serwerze zewnętrznym. Do za-
rządzania danymi na serwerze (serwera relacyjnych baz danych) 
wykorzystano oprogramowanie firmy PostgreSQL GLOBAL DEVE-
LOPMENT GROUP - PostgreSQL 9.3.1. 

2.1. Wprowadzenie 

Mając na uwadze, iż armatorzy jednostek rybackich prowadzą 
swoje przedsiębiorstwa w różnych formach, zastosowano różne 
metody wprowadzania danych. Poszczególne pozycje zawierają 
także krótkie opisy, których celem jest ułatwienie pracy dla użyt-
kownika programu. 

W wielu miejscach wprowadzono funkcję: PODPOWIEDŹ DLA 
UŻYTKOWNIKA PO WYKONANIU OBLICZEŃ. Funkcja ta powinna 
stanowić wyjaśnienie dla użytkownika w ramach danej formuły 
obliczeniowej. 

2.2. Dane 

Dane powinny być wprowadzane w formie tabeli w ujęciu mie-
sięcznym oraz kilku lat. Rysunek 1 przedstawia zrzut ekranu Koszty 
pozwalającej wprowadzać dane w rozbiciu na poszczególne miesią-
ce: 
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Rys. 1. Zakładka Koszty [6] 

2.3. Przychody 

W zakresie przychodu dane niezbędne do wykonania obliczeń 
to:  
a) cena sprzedaży w danym dniu danego gatunku ryb, 
b) ilość połowów w danym dniu danego gatunku ryb, 
c) ilość dni połowowych, 
d) ilość dni postojowych (w przypadku dopłat podczas postoju), 
e) suma przychodu za dany miesiąc, 
f) średni przychód miesięczny, 
g) suma przychodu za dany rok, 
h) pozostałe przychody operacyjne – z działalności innej niż poło-

wowa, 
i) przychody finansowe – odsetki od lokat, subwencje, dotacje. 

 
Rysunek 2 przedstawia zrzut ekranu Rejsy pozwalający wpro-

wadzać dane dotyczące długości rejsów, ilości złowionych ryb oraz 
przychodu z połowów. 

 

 
Rys. 2. Zakładka Rejsy [6] 

2.4. Podstawowe wyliczenia (przykłady) 

Przychód z jednostki połowu 

 

 

(1) 

gdzie: 
IN – przychód ze sprzedaży danej jednostki połowu [PLN]  

 Q – ilość połowu [kg] lub [tona]  
P – cena sprzedaży za jednostkę połowu [PLN]  

Dla porównania rocznego przychodu z połowu danego gatunku 
ryb w danym okresie (np. miesiąc, rok) należy umożliwić użytkowni-
kowi wyświetlenie danych w postaci wykresu kołowego. 

 

Średni dzienny połów danego gatunku ryb 

 =  (2) 

gdzie: 
 Qśrx- średni dzienny połów - masa [kg] lub [tona]  
 Qx- masa połowu danego gatunku ryb w danym okresie poło-

wowym - masa [kg] lub [tona]  
 lx – liczba dni połowowych danego gatunku ryb  
 mx – masa dziennego połowu danego gatunku ryb [kg] lub 

[tona] 
 x – dany gatunek ryb 

2.5. Wyniki finansowe 

Rysunek 3 przedstawia zrzut ekranu Wyniki finansowe pozwa-
lającego na prezentacje wyników wyliczonych na podstawie danych 
wprowadzanych w zakładkach Koszty i Rejs. Okno umożliwia rów-
nież dodanie lub korektę danych finansowych. 

 

 
Rys. 3. Zakładka Wynik finansowy wariant porównawczy [6] 

2.6. Prezentacja wyników końcowych 

Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia użytkownika jest 
umożliwienie mu przeglądu wyników w formie tabelarycznej. Tabela 
1 przedstawia dostępne wyniki przeprowadzanej analizy. 

 
Tab. 1. Prezentacja wyników 

pozycja 
rok razem 

1 2  

I. wartość bieżąca netto (npv) 
1. nakłady inwesyycyjne – kapitał własny 
2. nakłady własne na początkowy kapitał obrotowy 
3. przychody ze sprzedaży 
4. koszty operacyjne 
5. wynik brutto 
6.  opodatkowanie 
7. wynik netto 
8. amortyzacja 
9. wartość likwidacyjne majątku netto 
10. zwrot z kapitału obrotowego 
11. przepływy pieniężne netto (7+8+9+10-1-2) 
12. czynnik dyskontujący 
13. zdyskonotowane przepływy pieniężne 

   

II. NPVR (%)    

III. IRR (%)    

IV. okres zwrotu 
1. zdyskontowany 
2. niezdyskontowany 
3. obliczony dla średnich niezdyskontowanych prze-
pływów pieniężnych 

   

V. stopa zwrotu (%)    

 
Na rysunkach 4,5,6 przedstawiono zrzuty ekranów zakładki 

Analiza pozwalające przeanalizować wyniki i wskaźniki ekonomicz-
ne sytuacji rzeczywistej lub przeprowadzonej symulacji kondycji 
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finansowej przedsięwzięcia oraz możliwych do uzyskania przycho-
dów lub strat.. 

 

 
Rys. 4. Zakładka Analiza cz.1 [6] 

 

 
Rys. 5. Zakładka Analiza cz.2 [6] 

 

 
Rys. 6. Zakładka Analiza cz.3 [6] 

PODSUMOWANIE 

Celem opracowanego program komputerowy jest umożliwienie, 
ułatwienie i przyspieszenie obliczeń wskaźników ekonomicznych 
kutrów rybackich. Celem opracowanego program komputerowy jest 
umożliwienie, ułatwienie i przyspieszenie obliczeń wskaźników 
ekonomicznych kutrów rybackich. 

Oprogramowanie sprowadziło zawiłe i skomplikowane procedu-
ry obliczeniowe do programu, na tyle dostępnego i prostego w 
obsłudze, że osoba posiadająca podstawową wiedzę z ekonomii i 
przedsiębiorczości poradzi sobie bez problemu z przeprowadze-
niem obliczeń wskaźników ekonomicznych dla kutra rybackiego. 
Dodatkowo moduły obliczeń między innymi: dźwigni finansowej, 

punktu granicznego dźwigni finansowej, granicznego poziom zysku 
przed spłatą odsetek i opodatkowaniem czy granicznego poziomu 
rentowności przed spłatą odsetek i opodatkowaniem pozwalają na 
dogłębna analizę ekonomiczna i wskazanie możliwości dokonania 
oszczędności na jednostkach rybackich. 

Kolejną zaletą programu jest możliwość przeprowadzenia sy-
mulacji zamierzonych przedsięwzięć, jak również możliwość wyko-
rzystywania zgromadzonych danych archiwalnych. 

Program ten jest rozwojowy i po konsultacjach oraz po suge-
stiach użytkowników będzie modernizowany jak również wzbogaca-
ny o nowe przydatne funkcje  

BIBLIOGRAFIA 

1. Metody oceny opłacalności inwestycji”, 
www.wspa.pl/files/oplacalnosc-inwestycji-zn.doc (dostęp z dnia 
15 września 2017). 

2. Szczepanek, M., Skarbek-Żabkin, A.,Analysis of Energy Loss 
in the Propulsion System in Terms of Identification of Energy 
Saving Potential.  Transcom Proceeedings 2015. 

3. Rajewski, P., Behrendt, C. (2013). Possibilities of increasing 
energy efficiency of small fishing vessels. Materials Conferen-
ce DEMaT’13, Rostock 2013. 

4. Rajewski P., Behrendt C., Klyus O. Modernizations Polish 
fishing vessels on the example of the cutter DZI-102. Scientific 
Journals of the Maritime University of Szczecin no.40 (112) 
2014. 

5. Bechrendt C. Zagrożenie środowiska wynikające z eksploatacji 
kutrów rybackich wybranego typu. In Sborník mezinárodní kon-
ference "Diago 2015", Ostrava 2015. 

6. Szczepanek M., Testowanie komputerowego programu  obli-
czania wskaźników ekonomicznych inwestycji , Raport z reali-
zacji projektu Przeprowadzenie audytów energetycznych dla 
grup statków rybackich celem przygotowania systemu zarzą-
dzania eksploatacją w sposób przyjazny środowisku realizo-
wanego w Akademii Morskiej w Szczecinie finansowanego z  
Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 działanie 3.1  
Szczecin 2015. 

Computer support for calculate economic indicators  
for investments at fishing vessels 

The paper presents a proprietary software due to which 

it is possible to calculate economic indicators for investments 

at fishing vessels. The calculation process has been devel-

oped by the application of literature data and methodology 

adapted to the specificity of the Polish fishing fleet vessels. 

The data that is required for calculation and analysis are fed 

from the financial result, balance sheet and external data. 

They may be entered by shipowners. The may also be gath-

ered in a database which is an integral part of the software. 

The calculation may be performed using data obtained dur-

ing vessels operations in order to obtain the actual results of 

economic indicators for particular vessels as well as in order 

to simulate and seek for new options for financial solutions 

and profitability of fishing vessels operation. 
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