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Ocena finansowa
przedsiębiorstw komunikacji samochodowej

Wstęp
Istotnym czynnikiem rozwoju zbioro-

wych przewozów pasażerskich jest zdol-
ność przedsiębiorstw transportowych do
zaspokojenia potrzeb użytkowników trans-
portu w sposób bardziej efektywny niż czy-
nią to rywale rynkowi. Przedsiębiorstwa
transportowe powinny dążyć do kreowa-
nia wysokiej wartości usług dla ich użytkow-
ników. Wzrost popytu, będący jedną z miar
rozwoju rynku, zależy zatem od konkuren-
cyjności przedsiębiorstw transportowych,
a w szerszym ujęciu od konkurencyjności
transportu zbiorowego względem motory-
zacji indywidualnej1 .

W kreowaniu wysokiej konkurencyjno-
ści istotne znaczenie ma sytuacja ekono-
miczna przedsiębiorstw transportowych. Jej
ocena powinna być dokonywana przez pry-
zmat finansów. W formie pieniężnej wyraża-
ne są bowiem przychody firm, koszty ich uzy-
skania i wynik finansowy, oraz m.in. takie
wielkości, jak majątek, kapitały, należności
czy zobowiązania. W rezultacie efektywność
ekonomiczna działalności przedsiębiorstw
znajduje pełne odzwierciedlenie w jego sy-
tuacji finansowej2 . Dotyczy to nie tylko po-
jedynczych firm, ale całych sektorów.

Uwzględniając przedstawione prze-
słanki, w niniejszym artykule przedstawio-
no wyniki oceny finansowej przedsię-
biorstw komunikacji samochodowej. Firmy
te, używające wspólnej marki PKS, mają
znaczący udział w rynku regionalnych prze-
wozów pasażerskich. Na wielu liniach i licz-
nych relacjach są one jedynymi podmiota-
mi świadczącymi usługi użyteczności pu-
blicznej, często bez stosownego wynagro-
dzenia za ich realizację.

W badaniu sytuacji finansowej przed-
siębiorstw wykorzystano roczne sprawoz-
dania finansowe składane przez te podmio-
ty do KRS. Prezentowane wyniki opraco-
wano na podstawie bilansów 89 spółek
oraz rachunków zysków i strat w wariancie
porównawczym 72 spółek. Wszelkie pre-
zentowane wartości mają charakter śred-
nich dla całego sektora. Analizę przepro-
wadzono w cenach stałych 2012 r.

Struktura majątku i źródła jego
finansowania

Dominującym składnikiem majątku
przedsiębiorstw komunikacji samochodo-
wej są aktywa trwałe. Ich średnia wartość
zmniejszyła się z 10,4 mln zł w 2008 r. do

9,2 mln zł w 2011 r. (rys. 1). W konsekwen-
cji nieznacznie zmniejszył się także udział
aktywów trwałych w aktywach ogółem –
z 72,7% w 2008 r. do 70,6% w 2011 r. Zmniej-
szyła się także łączna wartość aktywów –
odpowiednio z 14,3 mln zł do 12,9 mln zł.
W części przedsiębiorstw wyższą wartość
ma kapitał obrotowy. Udział takich przedsię-
biorstw systematycznie wzrasta.

Podstawową grupę aktywów trwałych
stanowią środki trwałe, a wśród nich środ-
ki transportu. Niekorzystnym zjawiskiem
jest systematyczny spadek ich wartości
oraz udziału w aktywach ogółem. W 2008 r.
średnia wartość środków transportu
w przedsiębiorstwach PKS wynosiła
4,4 mln zł, tj. 46,0% aktywów trwałych
i 33,5% aktywów ogółem. W 2011 r. ich war-
tość zmniejszyła się do 3,7 mln zł, tj. 42,2%
aktywów trwałych i 29,8% aktywów ogółem
(rys. 3). Malejąca wartość środków trans-
portu jest miernikiem odzwierciedlającym
niekorzystną strukturę wiekową autobusów.
Wg danych GUS zaledwie 9,9% autobusów
eksploatowanych w Polsce ma mniej niż
6 lat, a aż 45,2% autobusów ma więcej niż
20 lat3 . Podobna struktura wynika z badań
prowadzonych w 2012 r. przez P. Misiurskie-
go w przedsiębiorstwach PKS4 .

Z autorskich badań realizowanych
w przedsiębiorstwach PKS wynika, że ich
menedżerowie dostrzegają potrzebę od-
twarzania taboru autobusowego, a głów-
ne wydatki inwestycyjne koncentrują się na
tej grupie aktywów5 . Trudna sytuacja eko-
nomiczna tych przedsiębiorstw ogranicza
możliwość wdrożenia skutecznej strategii
odnowy autobusów. W konsekwencji sta-
nowi to barierę kreowania wysokiej warto-
ści usług dla pasażerów.

W badanym okresie zaobserwować
można tendencję spadkową w wartości
kapitałów własnych. W latach 2008-2011
średnia wartość kapitałów własnych
zmniejszyła się niemal o 1,5 mln zł, tj.
o 21%. Wywołana ona była deficytowością
prowadzonej działalności operacyjnej.
Analiza sprawozdań finansowych wskazu-
je, że systematycznie wzrasta liczba
przedsiębiorstw generujących stratę.
W konsekwencji 2007 r. był ostatnim,

Rys. 1. Zmiana wartości aktywów w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
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w którym ogół przedsiębiorstw PKS wy-
generował niewielki zysk netto. Od 2008 r.
pogłębia się średnia strata netto tego sek-
tora. W 2011 r. wyniosła ona ok. 498 tys. zł.
Oznacza to, że łączne straty przedsię-
biorstw PKS wynosić mogą ponad
75 mln zł. W analizie tej pominięto te
przedsiębiorstwa PKS, które w 2011 r.
ogłosiły upadłość. Ich ujęcie pogorszyło-
by ten niekorzystny obraz sektora.

Skutkiem pogłębiających się strat jest
zmniejszanie się średniej wartości kapitału
zapasowego (rys. 3). Rośnie także liczba
przedsiębiorstw, które nie mają takiego
kapitału. Został on bowiem przeznaczony
na pokrycie strat. Jego brak powoduje,
że rośnie niepokryta strata z lat ubiegłych.
Jej średnia skumulowana wartość osiągnę-
ła w latach 2007-2011 ponad 2,5 mln zł.

Przychody i koszty działalności
operacyjnej

Analiza strumieni pieniężnych zestawio-
nych w rachunku zysków i strat wskazuje
na wyraźną korelację pomiędzy sytuacją fi-
nansową przedsiębiorstw komunikacji sa-
mochodowej a zmianą uwarunkowań
w otoczeniu. Znaczny spadek popytu na
usługi przewozu osób na rynku przewozów
regionalnych oraz obserwowany wzrost
kosztów czynników produkcji, w szczegól-
ności wynikający z dynamicznego zwięk-
szania się cen paliw, spowodowały, że od
2008 r. sektor przedsiębiorstw komunika-
cji samochodowej generuje pogłębiające
się straty. Podejmowane działania restruk-
turyzacyjne mają przeciwdziałać tym nie-
korzystnym tendencjom. Niestety nie są
wystarczające dla przywrócenia rentowno-
ści całego sektora.

Średnie przychody ze sprzedaży pro-
duktów w przedsiębiorstwach PKS zmniej-
szyły się z 20,9 mln zł w 2007 r. do
16,8 mln zł w 2011 r., tj. o ok. 20%. Spa-
dek ten jest skorelowany za zmianami
wielkości przewozów realizowanych trans-
portem autobusowym. Nieco niższa dyna-
mika spadku przychodów niż wielkości
przewozów wynika z wprowadzanych
przez przedsiębiorstwa podwyżek cen bi-
letów oraz uzyskiwania przychodów
z działalności pozaprzewozowej.

W analizowanym okresie systematycz-
nie zmniejsza się średni udział przychodów
ze sprzedaży produktów, do których zali-
czane są przede wszystkim przychody
z działalności przewozowej, w przycho-
dach netto ze sprzedaży i zrównanych
z nimi. Sadek ten jest przede wszystkim wy-
nikiem wzrostu przychodów ze sprzedaży
towarów i materiałów. Przychody te wzrosły

z 5,1 mln zł w 2007 r. do 6,0 mln zł w 2011 r.,
tj. o 17,2%, a ich udział w strukturze przy-
chodów zwiększył się w tym okresie
z 18,8% do 25,4%. Uzyskiwane przychody
z działalności pozaprzewozowej są często
w przedsiębiorstwach PKS przeznaczone
na pokrycie straty z nierentownych prze-
wozów. Pozwala to na zapewnienie ciągło-
ści świadczenia usług przewozowych na-
wet w tych relacjach, które są dla przed-
siębiorstwa nieopłacalne. Często podno-
szony jest w takim przypadku argument
społecznej odpowiedzialności biznesu.
Rezygnacja z takich połączeń mogłaby
bowiem doprowadzić do braku możliwości

zaspokajania potrzeb komunikacyjnych
niektórych grup mieszkańców tych regio-
nów, a w konsekwencji ich wykluczenia
społecznego. W ten sposób przedsiębior-
stwa realizują i finansują zadania, które po-
winny być domeną władz publicznych,
przede wszystkim samorządów lokalnych
i regionalnych. Powinny one zapewnić
środki na świadczenie usług przewozowych
użyteczności publicznej6. Sprawny i efek-
tywny transport jest bowiem istotnym czyn-
nikiem rozwoju regionalnego i lokalnego,
kreowania konkurencyjności regionów oraz
przeciwdziałania marginalizacji niektórych
obszarów i wykluczeniu ich mieszkańców 7.

Rys. 2. Zmiana wartości środków transportu i ich udziału w aktywach przedsiębiorstw ko-
munikacji samochodowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.

Rys. 3. Zmiana wartości kapitału zapasowego a zysk przedsiębiorstw komunikacji samochodowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
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Władze samorządowe często jednak nie
dostrzegają potrzeby organizacji i finan-
sowania transportu pozamiejskiego,
uznając, że przewoźnicy zapewnią
wystarczającą dostępność usług prze-
wozowych. Pokrywanie kosztów świad-
czenia nierentownych przewozów przy-
chodami z działalności pozaprzewozo-
wej prowadzi jednak do spadku jej kon-
kurencyjności, a w dłuższej perspekty-
wie jest czynnikiem ograniczającym
możliwości rozwoju przedsiębiorstw
transportowych.

Spadkowi wielkości przewozów i przy-
chodów towarzyszyło zmniejszanie się
kosztów prowadzonej działalności. Koszty
działalności operacyjnej spadły z 27,9 mln zł
w 2007 r. do 23,7 mln zł w 2011 r., tj.
o 14,8%. Średnia dynamika spadku kosz-
tów była w analizowanym okresie niższa niż
dynamika przychodów ze sprzedaży.

Analizując strukturę przychodów i kosz-
tów, należy zwrócić uwagę na przychody
netto ze sprzedaży towarów i materiałów
oraz wartość sprzedanych towarów i mate-
riałów. Przychody z tej sprzedaży wzrosły

w analizowanych okresie o 20,9%, a kosz-
ty (wartość sprzedanych materiałów)
o 24,7%. W konsekwencji średnia marża
zysku ze sprzedaży towarów i materiałów
spadła z 7,8% w 2007 r. do 4,4% w 2011 r.
Oznacza to, że przedsiębiorstwa będą
mogły coraz mniej środków przeznaczać
z tej dochodowej działalności na finanso-
wanie nierentownych przewozów. Może
być to także oznaka pogarszającej się kon-
kurencyjności działalności handlowej reali-
zowanej przez przedsiębiorstwa PKS oraz
wzrastającej konkurencji na rynku. W takiej
sytuacji pozyskanie klientów wymaga sto-
sowania strategii niskiej ceny.

Pomijając w analizie wartość sprzedaży
towarów i materiałów, spadek pozostałych
kosztów jest znacznie wyższy niż spadek
przychodów ze sprzedaży produktów
(rys. 5). Zmniejszenie kosztów jest przede
wszystkim wynikiem realizowanych proce-
sów restrukturyzacyjnych. Przedsiębiorstwa
PKS ograniczają przewozy pasażerskie na
liniach o najniższej rentowności. W konse-
kwencji zmniejsza się przebieg autobusów
oraz następuje redukcja zatrudnienia.

W latach 2007-2011 liczba pozamiej-
skich linii autobusowych w Polsce zmniej-
szyła się o 22,5%, a długość obsługiwa-
nych linii o 36,8%. W konsekwencji zmniej-
szył się przebieg autobusów. Dane GUS
w tym zakresie dostępne są tylko za lata
2010 i 2011. Wynika z nich, że  łączny prze-
bieg autobusów zmniejszył się o 4,5%.
W tym okresie liczba linii zmniejszyła się
o 5,7%, a ich długość o 4,3%8.

Ograniczaniu działalności przewozowej
towarzyszy redukcja zatrudnienia. Brak jest
szczegółowych danych statystycznych
w tym zakresie. Doświadczenia autorskie
z uczestnictwa w opracowywaniu progra-
mów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw
PKS wskazują, że w niektórych spółkach
zatrudnienie zmniejszyło się nawet o 35%.
Spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach
komunikacji samochodowej, mimo wzrostu
wynagrodzeń, pozwolił na zmniejszenie
średnich kosztów pracy z 9,9 mln zł w 2007 r.
do 7,5 mln zł w 2011 r., tj. o 23,9%. Był on
więc nieco wyższy niż spadek przychodów
ze sprzedaży.

Spadek kosztów pracy uznać należy
jako zjawisko pozytywne. Ta pozycja ma
bowiem dominujące znaczenie w struktu-
rze kosztów operacyjnych. Udział pracy
w kosztach działalności operacyjnej (bez
wartości sprzedanych materiałów) kształ-
tuje się na poziomie ok. 42% (rys. 6).

Istotną pozycją w strukturze kosztów
jest zużycie materiałów i energii. O ile jed-
nak ograniczaniu działalności przewozowej

Rys. 4. Zmiana przychodów ze sprzedaży a wielkość przewozów realizowanych autobusami
w Polsce przez przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób (bez przedsiębiorstw komuni-
kacji miejskiej)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych oraz Transport – wyniki
działalności 2011, GUS, Warszawa 2012.

Rys. 5. Dynamika spadku przychodów ze sprzedaży produktów i wybranych pozycji kosztów
operacyjnych [2007 r. = 100%]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
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towarzyszy istotny spadek kosztów pracy,
to koszty zużycia materiałów i energii,
zmniejszają się znacznie wolniej. W anali-
zowanym okresie spadły one z 7,5 mln zł
w 2007 r. do 6,5 mln zł w 2011 r., tj. o 12,6%.
Dynamika tego spadku była znacznie niż-
sza niż dynamika ograniczania długości
obsługiwanych linii. W 2011 r., jak stwier-
dzono wyżej, łączny przebieg autobusów
zmniejszył się, w porównaniu do 2010 r.
o 4,5%. W tym czasie średnie koszty zuży-
cia materiałów i energii wzrosły o 1%. Jest
to wynik znaczącego wzrostu cen paliw.
Z danych PKN ORLEN wynika, że średnia
cena hurtowa za 1 m3 oleju napędowego
Ekodiesel wzrosła z 2 677 zł 01.01.2007 r.
do 4 329 zł 31.12.2011 r., tj. o 62,2%.

W analizowanym okresie zauważyć
można znaczący spadek kosztów amorty-
zacji. Ich średnia wartość zmniejszyła się
z 2,4 mln zł w 2007 r. do 1,2 mln zł w 2011 r.,
tj. o 50%. Trend ten nie jest tylko, a może
nie przede wszystkim, wynikiem zmniejsza-
jącej się wartości aktywów trwałych. Wiele
przedsiębiorstw, dążąc do poprawy wyni-
ku finansowego, wydłuża okres amortyza-
cji środków trwałych.

Istotnym źródłem przychodów w przed-
siębiorstwach komunikacji samochodowej
są dopłaty do ulgowych przejazdów. Nie-
które przedsiębiorstwa księgują je jako
dotacje w pozostałych przychodach ope-
racyjnych. Większość firm zalicza je jednak
wprost do przychodów ze sprzedaży pro-
duktów. Uniemożliwia to precyzyjną oce-
nę wpływu dopłat na sytuację finansową
przedsiębiorstw. Z analiz prowadzonych
podczas opracowywania programów re-
strukturyzacyjnych wynika, że ich udział
w przychodach ze sprzedaży produktów
wynosi ok. 15%. Są one zatem znaczącą
pozycją w strukturze przychodów ze
sprzedaży. Jest to tym bardziej istotne, że
popyt na rynku przewozów pasażerskich
charakteryzuje się relatywnie wysoką ela-
stycznością cenową, odzwierciedlającą
reakcję użytkowników transportu na zmia-
nę cen usług transportowych. Jej poziom
na rynku przewozów pasażerskich deter-
minowany jest:
o stopniem swobody wyboru sposobu

przemieszczania,
o intensywnością potrzeby odbycia prze-

mieszczenia,
o relacją zmiany ceny w stosunku do do-

chodów9 .
Przyznanie uprawnień do ulgowych

przejazdów może być działaniem regula-
cyjnym, mającym bezpośredni wpływ na
sferę realną rynku przewozów pasażer-
skich. Prowadzi ono do zwiększenia popytu

na usługi, realizowanego transportem pu-
blicznym. W takiej sytuacji instrument ten
może być istotnym czynnikiem ogranicza-
nia wykorzystania indywidualnych samo-
chodów w podróżach regionalnych. Uzy-
skiwane dopłaty do ulgowych przejazdów
są także ważnym czynnikiem poprawy sy-
tuacji finansowej przedsiębiorstw.

Źródłem korzyści dla przedsiębiorstw
komunikacji samochodowej są wpływy ze
zbycia nieruchomości. Z analizy sprawoz-
dań finansowych wynika, że w latach 2007-
2011 przedsiębiorstwa uzyskiwały zysk
z ich sprzedaży. Pozytywny wpływ tych
transakcji odzwierciedla się przede wszyst-
kim w poprawie płynności finansowej.

Ocena opłacalności działalności
przedsiębiorstw komunikacji
samochodowej

Przedstawiona analiza przychodów
i kosztów wskazuje na niską opłacalność
działalności przedsiębiorstw komunikacji
samochodowej. W 2011 r. zaledwie 30%
analizowanych przedsiębiorstw PKS wyge-
nerowało zysk netto (rys. 3). Są to przede
wszystkim przedsiębiorstwa o dużej skali
działalności. Z autorskich badań realizowa-
nych w przedsiębiorstwach PKS wynika, że
w przedsiębiorstwach takich znaczny udział
w strukturze przychodów i kosztów ma
działalność pozaprzewozowa. Przykładem
może być jedno z przedsiębiorstw zlokali-
zowanych w zachodniej części Polski,
w którym wartość przychodów wynosiła od
67 mln zł w 2007 r. do 82 mln zł w 2011 r.
Przedsiębiorstwo to prowadzi zarówno
przewozy pasażerskie, jak i towarowe,
a także działalność handlową i usługową.
Dostępne sprawozdania finansowe nie

pozwalają na określenie struktury przycho-
dów tej spółki. Należy jednak zauważyć, że
udział przychodów ze sprzedaży towarów
i materiałów w przychodach ze sprzedaży
i zrównanych z nimi wzrósł z niespełna 37%
w 2007 r. do niemal 49% w 2011 r. Uwzględ-
niając stopień dywersyfikacji działalności,
przypuszczać należy, że przychody z prze-
wozów autobusowych systematycznie
maleją. Szacuje się, że w 2011 r. wyniosły
one niewiele ponad 20%. Konsekwencją
takiej struktury przychodów jest uzyskiwa-
nie przez to przedsiębiorstwo zysku z dzia-
łalności operacyjnej oraz zysku netto.

Podstawowymi miernikami oceny sytu-
acji finansowej odzwierciedlającymi opła-
calność działalności są wskaźniki:
Z rentowności działalności operacyjnej

określający rentowność podstawowej
działalności przedsiębiorstwa, eliminu-
jąc wpływ czynników wynikających z sy-
tuacji płatniczej, działalności finansowej
i innych uwarunkowań,

Z rentowności sprzedaży netto umożliwia-
jący wszechstronną ocenę rentowności
uwzględniającą wszystkie obszary dzia-
łalności firmy,

Z rentowności aktywów (ROA) – określa-
jący wielkość zysku przypadającego na
jednostkę zaangażowanych w działal-
ność zasobów rzeczowych i pienięż-
nych (aktywów),

Z rentowności kapitału własnego (ROE) –
określający wielkość zysku przypadają-
cego na jednostkę własnych źródeł fi-
nansowania majątku, czyli opłacalność
zinwestowanego kapitału własnego.
Zestawienie wszystkich wskaźników wy-

korzystywanych w niniejszym artykule oraz
ich formuły obliczeniowe zawiera tabela 1.

Rys. 6. Struktura kosztów rodzajowych w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej w 2011 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
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Obliczone wskaźniki rentowności
(rys. 7) potwierdzają niską opłacalność
działalności przedsiębiorstw komunikacji
samochodowej. Pogłębiające się straty ze
sprzedaży oraz z całokształtu działalności,
mające odzwierciedlenie w ujemnych war-
tościach wskaźników rentowności, nie
sprzyjają inwestowaniu w tym sektorze.
W konsekwencji istniejące przedsiębior-
stwa mają ograniczoną możliwość świad-
czenia usług o takiej jakości, która byłaby
satysfakcjonująca dla użytkowników trans-
portu. To z kolei prowadzi do spadku po-
pytu i coraz większych problemów finan-
sowych przedsiębiorstw.

Ocena zadłużenia i zdolności
przedsiębiorstw komunikacji
samochodowej do regulowania
zobowiązań

Ważnym elementem analizy finansowej
jest analiza płynności finansowej, rozumia-
nej jako zdolność przedsiębiorstwa do re-
gulowania swoich zobowiązań zarówno
w długim, jak i krótkim okresie czasu. Utrata
płynności często prowadzi do niewypłacal-
ności. Do oceny płynności finansowej dłu-
goterminowej mogą posłużyć wskaźniki:
o pokrycia majątku trwałego kapitałem

własnym,
o pokrycia majątku trwałego kapitałem

stałym,
o zadłużenia ogólnego.

Z punktu widzenia stabilności finanso-
wej, warunkującej bieżącą i przyszłą egzy-
stencję przedsiębiorstwa pożądane jest
zachowanie tzw. złotej zasady bilansowej.
Zgodnie z nią, aktywa trwałe powinny zo-
stać pokryte kapitałem własnym. Ta część
majątku jest długoterminowo związana
z przedsiębiorstwem i charakteryzuje się re-
latywnie niskim tempem zamiany na gotów-
kę. Z tego względu powinna być finanso-
wana najbardziej trwałymi kapitałami. Do-
puszcza się także pokrycie aktywów trwa-
łych kapitałem stałym. Kapitał ten, będący
sumą kapitałów własnych i obcych długo-
terminowych, jest postrzegany jako zwią-
zany z przedsiębiorstwem w długim okre-
sie. Stąd wystarcza dla zapewnienia stabil-
ności finansowej.

Wartości wskaźników przedstawionych
na rysunku 8 wskazują, że w sektorze
przedsiębiorstw komunikacji samochodo-
wej nie jest spełniona złota zasada bilan-
sowa. Aktywa trwałe nie są pokryte ani ka-
pitałem własnym, ani kapitałem stałym. Nie-
korzystną tendencją jest także malejąca
wartość wskaźników pokrycia majątku ka-
pitałem oraz rosnąca wartość wskaźnika
zadłużenia ogólnego.

Rys. 7. Wskaźniki rentowności w sektorze przedsiębiorstw komunikacji samochodowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.
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W ocenie krótkoterminowej płynności
finansowej przedsiębiorstwa wykorzystuje
się zazwyczaj następujące wskaźniki:
Z bieżącej płynności finansowej – zdefinio-

wany jako stosunek aktywów obroto-
wych (majątku obrotowego) do zobo-
wiązań bieżących. Na podstawie tego
wskaźnika ocenia się ogólne bezpie-
czeństwo w zakresie zdolności realiza-
cji zobowiązań. Przyjmuje się, że wskaź-
nik ten powinien wynosić 1,5-2;

Z przyspieszonej płynności finansowej
– zdefiniowany jako stosunek akty-
wów obrotowych pomniejszonych
o wartość zapasów do zobowiązań
bieżących. Na podstawie tego wskaź-
nika ocenia się zdolności przedsię-
biorstwa do pokrycia w krótkim cza-
sie wymaganych zobowiązań. Przyj-
muje się, że wskaźnik ten powinien
wynosić około 1;

Z natychmiastowej (gotówkowej) płynno-
ści finansowej – zdefiniowany jako sto-
sunek środków pieniężnych do zobo-
wiązań bieżących; informuje o natych-
miastowej zdolności do pokrycia zobo-
wiązań, przyjmuje się, że wskaźnik ten
powinien wynosić około 0,1-0,2.
Niekorzystnym trendem w sektorze

przedsiębiorstw komunikacji samochodo-
wej jest systematyczny spadek wszystkich
wskaźników krótkoterminowej płynności
finansowej (rys. 9). W latach 2007-2011
wskaźniki bieżącej i przyspieszonej płyn-
ności zmniejszyły się o ok. 27% a wskaź-
nik natychmiastowej płynności o 33%. Na-
dal jednak wskaźnik natychmiastowej

Ocena efektywności
wykorzystania kapitałów
własnych przedsiębiorstw
komunikacji samochodowej

Najbardziej stabilną podstawą działal-
ności przedsiębiorstwa są kapitały własne.
Z punktu widzenia właściciela istotnym
elementem jest efektywność wykorzysta-
nia tych kapitałów oraz okres, po którym
nastąpi ich zwrot z wypracowanego zysku.
Do zobrazowania i oceny tej efektywno-
ści można wykorzystać m.in. wskaźniki:
v zwrotności kapitału własnego (w latach)

– mówiący po ilu latach wniesiony ka-
pitał własny zostanie „odzyskany” z zy-
sku netto,

v pokrycia majątku kapitałem własnym –
mówiący w jakim stopniu majątek sfi-
nansowany jest z kapitału własnego,

v zaangażowania kapitału na jednostkę
wartości sprzedaży – mówiący ile zł ka-
pitału własnego uczestniczyło w osią-
gnięciu 1 zł przychodu ze sprzedaży.
Deficytowość prowadzonej działalno-

ści w sektorze przedsiębiorstw komunika-
cji samochodowej powoduje, że zaanga-
żowany kapitał własny nie zostanie odzy-
skany. Wprost przeciwnie, ujemne warto-
ści wskaźnika zwrotności kapitału własne-
go (tab. 2) oznaczają, że po upływie licz-
by lat określonej wartością bezwzględną
tego wskaźnika, pochłonięte zostanie dru-
gie tyle kapitału. W tym aspekcie sytuacja
przedsiębiorstw jest bardzo niekorzystna.
Jeszcze w 2007 r. można było oczekiwać,
że po 43 latach odzyskany zostanie ka-
pitał. Okres ten jest bardzo długi i nie
zachęca do angażowania się kapitału

Rys. 8. Wskaźniki płynności długoterminowej w sektorze przedsiębiorstw komunikacji sa-
mochodowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.

Rys. 9. Wskaźniki płynności krótkoterminowej w sektorze przedsiębiorstw komunikacji samo-
chodowej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych.

płynności ma wartość wyższą od zaleca-
nych w literaturze. Wskaźniki bieżącej
i przyspieszonej płynności są natomiast
znacznie niższe od rekomendowanych.
Takie kształtowanie się wskaźników oraz
trendy ich zmian wskazują na pogłębiają-
ce się trudności w terminowej realizacji zo-
bowiązań. W dłuższej perspektywie pro-
wadzić mogą do upadłości znacznej czę-
ści przedsiębiorstw PKS. Tę niekorzystną
diagnozę potwierdzają doświadczenia ryn-
kowe. W ostatnich latach rozpoczęto pro-
cesy likwidacji bądź upadłości ponad
20 przedsiębiorstw PKS.
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prywatnego do inwestowania w analizo-
wanym sektorze. Dlatego sprywatyzowa-
ne zostały przedsiębiorstwa o relatywnie
dobrej sytuacji finansowej.

Od 2008 r., zwrotność kapitału własne-
go przedsiębiorstw komunikacji samocho-
dowej jest ujemna. Wartość bezwzględna
tego wskaźnika systematycznie maleje.
Oznacza, że coraz krótszy jest czas utraty
kapitału własnego. Według wartości
wskaźnika z 2008 r. kapitał zostanie utra-
cony po 60 latach, a z 2011 r. już po nie-
spełna 10 latach.

W sektorze przedsiębiorstw komunika-
cji samochodowej coraz niższy jest sto-
pień pokrycia majątku kapitałem własnym.
W latach 2007-2011 wartość tego wskaź-
nika zmniejszyła się o 8 punków procen-
towych. Trend ten należy uznać jako nie-
korzystny. Przedsiębiorstwa tracą bowiem
najbardziej stabilną podstawą finasowania
działalności.

Uzyskanie 1 zł przychodów ze sprze-
daży wymaga w sektorze PKS ponad 0,2 zł
kapitału własnego. Spadek wartości
wskaźnika zaangażowania kapitału moż-
na uznać jako zjawisko pozytywne. Coraz
mniej kapitału bowiem potrzeba na wyge-
nerowanie przychodów. Wartość wskaźni-
ka zaangażowania kapitału na jednostkę
sprzedaży zależy od sektora, w którym
działa przedsiębiorstwo. Wielkość kapita-
łu powinna bowiem wynikać z potrzeb fi-
nansowania aktywów niezbędnych do pro-
wadzenia działalności.

Ocena produktywności
przedsiębiorstw komunikacji
samochodowej

Do osiągnięcia wyznaczonych celów
gospodarczych każde przedsiębiorstwo
wykorzystuje zasoby o odpowiedniej
strukturze, zależnej w dużej mierze od

branży, w jakiej ono działa. Zbyt duża
ilość majątku, który nie uczestniczy
w procesach gospodarczych, niekorzyst-
nie wpływa na sprawność funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa. Dlatego w ocenie
efektywności gospodarowania majątkiem
ważnym elementem jest analiza jego pro-
duktywności.

Trudną sytuację finansową przedsię-
biorstw komunikacji samochodowej po-
twierdzają wskaźniki produktywności ma-
jątku (tab. 3). W latach 2008-2011 zmniej-
szyła się wartość produktywności akty-
wów ogółem, aktywów trwałych i obro-
towych. Oznacza to, że każda złotówka
zaangażowana w te składniki aktywów
generuje coraz mniejsze przychody ze

sprzedaży. W analizowanym okresie na-
tomiast nieco wzrosła produktywność
środków transportu.

Niekorzystnym zjawiskiem jest wydłu-
żanie się w przedsiębiorstwach komuni-
kacji samochodowej czasu rotacji zobo-
wiązań, należności i zapasów. Wskaźnik
rotacji zobowiązań krótkoterminowych
wzrósł z 47 do 64 dni. Zjawisko to od-
zwierciedla coraz większe trudności
przedsiębiorstw z terminowym regulowa-
niem bieżących zobowiązań.

W ocenie sytuacji finansowej przed-
siębiorstw szczególne znaczenie ma ka-
pitał ludzki. Jest nim energia intelektual-
na i emocjonalna menedżerów, pracow-
ników i właścicieli przedsiębiorstwa trans-
portowego. Tworzą go kompetencje,
zdolności (możliwości), umiejętności,
uczenie się oraz wiedza10 .

Wykorzystanie kapitału ludzkiego
mierzyć można wskaźnikiem produktyw-
ności kosztów pracy. Odzwierciedla on
wielkość przychodów generowanych
przez każdą złotówkę zaangażowaną
w koszty pracy.

Realizowane procesy restrukturyza-
cyjne w przedsiębiorstwach komunikacji
samochodowej, w tym przede wszystkim
redukcja zatrudnienia, spowodowały
wzrost produktywności kosztów pracy
(rys. 10). W latach 2007-2011 wskaźnik
ten wzrósł o 0,30 zł, tj. o 10,9%. Nadal
jest on jednak znacznie niższy niż śred-
nio w sektorze transportu.

Rys. 10. Produktywność kosztów pracy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych oraz roczników staty-
stycznych GUS Transport – wyniki działalności za lata 2007-2011.
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Zakończenie
W 2008 r., po przeprowadzeniu szcze-

gółowej oceny sytuacji finansowej przed-
siębiorstw komunikacji samochodowej –
dokonanej na podstawie analizy rentow-
ności, płynności długo- i krótkoterminowej
oraz wykorzystania wniesionych kapitałów
i zaangażowanego majątku – podzielono
je na trzy grupy:
1. Przedsiębiorstwa o dobrej sytuacji finan-

sowej, stanowiące 25-30% ogólnej licz-
by przedsiębiorstw PKS. Osiągają one
wyniki znacznie lepsze niż średnio
w sektorze. Przedsiębiorstwa te są bli-
skie uzyskania opłacalności z realizacji
usług na rynku regionalnych przewozów
pasażerskich. Uwzględniając dopłaty do
ulgowych przejazdów oraz podejmowa-
ne inne rodzaje działalności przewozo-
wej i pozaprzewozowej, osiągają one
zadawalającą rentowność oraz płyn-
ność. Przedsiębiorstwa te, poszukując
dróg rozwoju, powinny dążyć do lepsze-
go wykorzystania wniesionych kapita-
łów i zaangażowanych zasobów.

2. Przedsiębiorstwa o przeciętnej sytuacji
finansowej, stanowiące około 60%
ogólnej liczby przedsiębiorstw PKS.
Generują one zyski z całokształtu pro-
wadzonej działalności. Jednakże niski
poziom rentowności, pogarszająca się
płynność finansowa, niewystarczające
nakłady inwestycyjne wskazują na ko-
nieczność podjęcia pilnych działań re-
strukturyzacyjnych i wdrożenia efek-
tywnej strategii rozwoju. Brak takich
działań doprowadzić może już wkrót-
ce do znacznego pogorszenia się ich
sytuacji finansowej.

3. Przedsiębiorstwa o złej sytuacji finanso-
wej stanowią 20-25% ogólnej liczby
przedsiębiorstw PKS. Prowadzona
przez nie działalność nie pozwala na ge-
nerowanie zysków. W konsekwencji po-
garsza się ich zdolność do terminowe-
go regulowania zobowiązań (płynność
finansowa znacznie poniżej wartości
uznawanej za bezpieczną) i możliwości
finansowania inwestycji taborowych
oraz innych inwestycji pozwalających na
wdrożenie strategii rozwoju. Przedsię-
biorstwa z tej grupy mają niewielkie
szanse przetrwania na rynku regional-
nych przewozów pasażerskich11.
Procesy upadłościowe i likwidacyjne

realizowane w ponad 20 przedsiębior-
stwach PKS potwierdziły słuszność trze-
ciego z przywoływanych wyżej wniosków.
Przedsiębiorstwa te nie miały szans na
przetrwanie i nie przetrwały. Szczegółowa
analiza sprawozdań finansowych wskazuje,

że w najbliższym czasie upadłość może
dotyczyć kolejnych przedsiębiorstw.
Pewną szansą dla nich jest komunaliza-
cja. Władze samorządów lokalnych, przej-
mujące przedsiębiorstwa PKS, podejmują
działania zmierzające do ich ratowania.
Doprowadzenie bowiem do upadłości
spółki samorządowej jest źle odbierane
przez lokalne społeczności i może mieć
istotny wpływ na wyniki wyborów.

Nadal ok. 25-30% przedsiębiorstw PKS
jest w zdecydowanie lepszej sytuacji niż
średnio w sektorze. Konsekwentnie reali-
zują one programy restrukturyzacyjne, po-
zwalające na racjonalizację kosztów dzia-
łalności. Pozyskują one także kapitał pry-
watny, wdrażając jednocześnie strategię
dywersyfikacji, umożliwiającą rozprosze-
nie ryzyka pomiędzy różne rodzaje dzia-
łalności. Przewidywać można, że będą
one nadal się rozwijały, jednak udział przy-
chodów z przewozów pasażerskich bę-
dzie miał tendencję malejącą.

Niekorzystne trendy na rynku regional-
nych przewozów pasażerskich, w tym
przede wszystkim malejący popyt na usłu-
gi przewozowe, spowodował pogorszenie
się wyników finansowych przedsiębiorstw
należących do drugiej grupy. Przedsiębior-
stwa te, jeśli nie wdrożą skutecznych pro-
gramów restrukturyzacyjnych, mogą mieć
w niedługim czasie bardzo poważne pro-
blemy, porównywalne z przedsiębiorstwa-
mi z trzeciej grupy.

Paradoksalnie szansą na przetrwanie
i rozwój przedsiębiorstw komunikacji sa-
mochodowej są procesy upadłości i likwi-
dacji niektórych podmiotów. Prowadzą
one do zmniejszania się nadmiernie roz-
budowanego w Polsce potencjału przewo-
zowego. Pozwala to firmom o najlepszej
sytuacji finansowej na wdrożenie strategii
rozwoju rynku, a w konsekwencji lepsze-
go wykorzystania własnego potencjału.

Szansą na poprawę sytuacji finanso-
wej przedsiębiorstw jest możliwość pozy-
skania pomocy publicznej na restruktury-
zację. Dotyczy to jednak podmiotów o re-
latywnie dobrej sytuacji, które przejścio-
wo generują straty bądź tych, w których
wystąpiły inne przesłanki uzasadniające
ubieganie się o pomoc12 . Długotrwałość
procedur ubiegania się o udzielenie takiej
pomocy powoduje, że spółki będące rze-
czywiście w trudnej sytuacji mogą nie
przetrwać okresu oczekiwania. Potwier-
dzają to doświadczenia kilku przedsię-
biorstw PKS w Polsce, które złożyły wy-
magane prawem dokumenty, a po kilku
miesiącach musiały złożyć wniosek
o ogłoszenie upadłości.
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