
P∏ynnoÊç finansowa nale˝y do jednego
z najbardziej istotnych kryteriów oceny przed-
si´biorstwa. W tym celu wykorzystuje si´ po-
wszechnie wskaêniki p∏ynnoÊci. Ich zaletà jest
∏atwoÊç ustalenia, ale dokonana na ich pod-
stawie ocena mo˝e byç nieprecyzyjna, a nawet
w okreÊlonych przypadkach niewiarygodna.
Celem artyku∏u jest pokazanie metody korygo-
wania wielkoÊci wskaênika p∏ynnoÊci wysokiej
(wskaênika szybkiego) poprzez w∏àczenia
czynnika czasu. Przedstawiona metoda wery-
fikacji posiada trzy walory:
1. umo˝liwia wiarygodnà ocen´ p∏ynnoÊci

finansowej w danym momencie,
2. pozwala na ustalenie, czy p∏ynnoÊç finan-

sowa uleg∏a poprawie, czy pogorszeniu
w stosunku do okresu ubieg∏ego (lub
planu),

3. stwarza mo˝liwoÊç wyznaczenia wymaga-
nej wielkoÊci wskaênika przy za∏o˝onym
terminarzu rozliczeƒ z dostawcami i od-
biorcami.

Wskaênikowa ocena p∏ynnoÊci
Najszerzej spopularyzowanym sposobem

monitorowania przedsi´biorstwa w zakresie
p∏ynnoÊci sà wskaêniki finansowe:
– wskaênik bie˝àcej p∏ynnoÊci,
– wskaênik wysokiej p∏ynnoÊci, zwany tak-

˝e wskaênikiem szybkim.
Wskaênik bie˝àcej p∏ynnoÊci to relacja

aktywów obrotowych do zobowiàzaƒ krót-
koterminowych. Pozwala ona na stwierdze-
nie, czy zobowiàzania krótkoterminowe
znajdujà pokrycie w sk∏adnikach majàtku
obrotowego. Ogólnie przyjmuje si´, ˝e jeÊli
ta relacja znajduje si´ w przedziale 1,2–2,0,
to przedsi´biorstwo posiada zdolnoÊç zre-
alizowania zobowiàzaƒ bie˝àcych. W od-
niesieniu do przedsi´biorstw zajmujàcych
si´ dzia∏alnoÊcià produkcyjnà przedzia∏ pra-
wid∏owych wartoÊci wskaênika zaw´˝a si´
do 1,5–2,0. JeÊli wskaênik przekracza 2,0
uznaje si´, ˝e wyst´puje zjawisko nadp∏yn-
noÊci, zaÊ poni˝ej 1,5 – brak p∏ynnoÊci. Przy-

j´te normy wskaênika sà ma∏o precyzyjne
i mogà byç mylàce w ocenie zdolnoÊci
przedsi´biorstwa do sp∏aty zobowiàzaƒ krót-
koterminowych. Mo˝e si´ zdarzaç, ˝e przed-
si´biorstwa, dla których relacja ta znajduje
si´ w przedziale 1,2–2,0, utrzymujà p∏yn-
noÊç, ale bywa te˝, ˝e w takim wypadku wy-
st´puje nadp∏ynnoÊç lub brak p∏ynnoÊci.
Równie˝ wielkoÊç wskaênika na poziomie
2,0 mo˝e byç dla jednych przedsi´biorstw
zbyt wysoka, dla innych zbyt niska.

Bardziej poprawny obraz p∏ynnoÊci wyra-
˝a wskaênik wysokiej p∏ynnoÊci (wskaênik
szybki). Jego formu∏a bowiem zosta∏a sko-
rygowana o najmniej p∏ynne sk∏adniki ma-
jàtkowe, jakimi sà zapasy. Postaç tego
wskaênika jest nast´pujàca:

aktywa obrotowe – zapasy – rozliczenia mi´dzyokresowe
zobowiàzania krótkoterminowe

W liczniku tego wskaênika pozosta∏y tyl-
ko najbardziej p∏ynne sk∏adniki majàtku ob-
rotowego. Przyjmuje si´, ˝e wskaênik ten
w wysokoÊci ok. 1,0 jest poprawny i wystar-
czajàcy dla zachowania p∏ynnoÊci finanso-
wej. I chocia˝ jest on bardziej precyzyjny,
tak˝e i tu mogà powstaç istotne rozbie˝no-
Êci w ocenie zdolnoÊci p∏atniczej przedsi´-
biorstwa. Mo˝e byç bowiem tak, ˝e pomimo
wy˝szego od 1 poziomu wskaênika wystàpi
brak p∏ynnoÊci. Cz´sto bowiem zdarza si´,
˝e wzrost nale˝noÊci wynikajàcy z opóênieƒ
w sp∏ywie p∏atnoÊci spowoduje wzrost
wskaênika, chocia˝ faktyczna zdolnoÊç regu-
lowania zobowiàzaƒ nie poprawia si´, a na-
wet pogarsza. Aby poprawnie oceniç sytu-
acj´ w zakresie p∏ynnoÊci trzeba dodatkowo
do obliczeƒ w∏àczyç czynnik czasu. Wa˝ne
jest bowiem, kiedy sp∏ynà nale˝noÊci uj´te
w rachunku wskaênika p∏ynnoÊci wysokiej.
Im d∏u˝szy czas oczekiwania na nale˝noÊci,
tym trudniejsza sytuacja p∏atnicza przed-
si´biorstwa, i na odwrót. Podobne rozumo-
wanie nale˝y zastosowaç w odniesieniu do
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zobowiàzaƒ. One tak˝e mogà byç regulo-
wane w ró˝nym czasie. Im d∏u˝szy okres
regulowania zobowiàzaƒ, tym ∏atwiejsza sta-
je si´ sytuacja p∏atnicza przedsi´biorstwa,
i odwrotnie. P∏ynnoÊç jest zachowana, jeÊli
sp∏ywajàce nale˝noÊci pokryjà wymagalne
zobowiàzania krótkoterminowe w tym sa-
mym czasie. Wed∏ug tej zasady wskaênik
wysokiej p∏ynnoÊci mo˝e mieç prawid∏owà
wielkoÊç 1,0, gdy okresy sp∏ywu nale˝noÊci
i regulowania zobowiàzaƒ zrównujà si´,
i 0,5, gdy okres sp∏ywu nale˝noÊci jest dwu-
krotnie krótszy od okresu regulowania zo-
bowiàzaƒ.

Ustalanie zweryfikowanych 
wskaêników p∏ynnoÊci

Przedstawiona metoda weryfikacji
wskaêników p∏ynnoÊci polega na uwzgl´d-
nieniu czynnika czasu odnoszàcego si´ do
strumieni spodziewanych wp∏ywów i wydat-
ków. Pozwala to bardziej dok∏adnie oceniç
zdolnoÊç regulowania zobowiàzaƒ, czyli
oszacowaç poziom p∏ynnoÊci.

Dla ustalenia zweryfikowanego wskaê-
nika p∏ynnoÊci wysokiej nale˝y przemno˝yç
standardowo policzony wskaênik wysokiej
p∏ynnoÊci przez stosunek Êredniowa˝onego
okresu p∏atnoÊci zobowiàzaƒ krótkotermi-
nowych do Êredniowa˝onego okresu up∏yn-
nienia sk∏adników majàtkowych obj´tych
tym wskaênikiem (nale˝noÊci i gotówka).
JeÊli wynik tego przemno˝enia jest wy˝szy
od jednoÊci, to wyst´puje zdolnoÊç regulo-
wania wymagalnych zobowiàzaƒ w wyzna-
czonym terminie, jeÊli kszta∏tuje si´ wyraê-
nie poni˝ej jednoÊci – brak takiej zdolnoÊci.
JeÊli wynik ten ulega zwi´kszeniu z okresu
na okres, sytuacja w zakresie p∏ynnoÊci ule-
ga poprawie, jeÊli obni˝eniu – pogarsza si´.
Przedstawiona metoda mo˝e byç wykorzy-
stana do weryfikacji poziomu p∏ynnoÊci
w dowolnym momencie, a wi´c stwierdziç,
czy ustalone wskaêniki p∏ynnoÊci wyra˝ajà
zdolnoÊç sp∏aty zobowiàzaƒ wed∏ug stanu
na koniec roku, kwarta∏u, miesiàca. Zmiana
wskaêników p∏ynnoÊci uwzgl´dniajàcych
zmian´ okresów sp∏ywu nale˝noÊci i regulo-
wania zobowiàzaƒ oznacza faktycznie po-
praw´ lub pogorszenie p∏ynnoÊci.

Dla przedstawienia metody weryfikacji
wskaênika wysokiej p∏ynnoÊci pos∏u˝ymy si´
nast´pujàcym przyk∏adem liczbowym.

Na koniec okresu przedsi´biorstwo cha-
rakteryzowa∏o si´ nast´pujàcà strukturà ak-
tywów i pasywów.

BILANS
AKTYWA PASYWA
Aktywa trwa∏e 48 000 Kapita∏ w∏asny 73 000
Aktywa obrotowe Zobowiàzania krótko-
60 000 terminowe 35 000
– zapasy 38 000 – zobowiàzania z tyt. 
– nale˝noÊci 18 000 dostaw 30 000
– gotówka 4 000 – zobowiàzania z tyt. 

podatków 4 000
– zobowiàzania z tyt. 

wynagrodzeƒ 1 000
RAZEM 108 000 RAZEM 108 000

Dokonujemy oceny p∏ynnoÊci badanego
przedsi´biorstwa na podstawie tradycyjnych
wskaêników. Wskaênik bie˝àcej p∏ynnoÊci
wynosi:

Wskaênik wysokiej p∏ynnoÊci wynosi:

Wskaênik bie˝àcej p∏ynnoÊci zawiera si´
w przedziale wartoÊci normatywnej (1,5–2,0),
zaÊ wskaênik wysokiej p∏ynnoÊci jest ni˝szy
od wartoÊci normatywnej (1,0). Oceniajàc
p∏ynnoÊç tego przedsi´biorstwa, nale˝y
stwierdziç mo˝liwoÊç wyst´powania trudno-
Êci w realizacji p∏atnoÊci w najbli˝szym czasie
(w okresie sp∏ywu nale˝noÊci). W nieco d∏u˝-
szym horyzoncie czasu p∏ynnoÊç powinna
byç zachowana.

Dokonujemy weryfikacji wskaênika wy-
sokiej p∏ynnoÊci, zak∏adajàc, ˝e wyst´pujàce
nale˝noÊci dotyczà trzech grup odbiorców.
Oczekiwane kwoty nale˝noÊci i ich okres si´
nast´pujàce:
– odbiorca A: kwota 9 000 po 10 dniach,
– odbiorca B: kwota 5 000 po 18 dniach,
– odbiorca C: kwota 3 000 po 25 dniach.

Wyst´pujàce okresy sp∏aty zobowiàzaƒ
krótkoterminowych sà nast´pujàce:
– zobowiàzania z tytu∏u dostaw: 25 dni,
– zobowiàzania z tytu∏u podatków: 15 dni,
– zobowiàzania z tytu∏u wynagrodzeƒ: 10

dni.
Na podstawie tych za∏o˝eƒ obliczamy:

– Êredniowa˝ony okres up∏ynnienia sk∏ad-
ników majàtkowych:
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– Êredniowa˝ony okres p∏atnoÊci zobowià-
zaƒ krótkoterminowych:

Zweryfikowany wskaênik wysokiej p∏ynnoÊci
wynosi:

0,63 · 23,43 / 12,73 = 1,16.

WysokoÊç zweryfikowanego wskaênika
powy˝ej 1,0 pozwala stwierdziç, ˝e w krót-
kim okresie (okresie sp∏ywu nale˝noÊci)
przedsi´biorstwo zachowuje zdolnoÊç do
p∏acenia zobowiàzaƒ krótkoterminowych.
Wniosek ten jest odmienny od wyra˝onego
wczeÊniej w oparciu o tradycyjnie policzony
wskaênik wysokiej p∏ynnoÊci.

Przedstawiona metoda weryfikacji wskaê-
ników wysokiej p∏ynnoÊci mo˝e byç zastoso-
wana nie tylko do odczytywania ich wielko-
Êci w uj´ciu statycznym, ale tak˝e dynamicz-
nym. Dotyczy to sytuacji, gdy z okresu na
okres nast´pujà zmiany w strukturze sk∏ad-
ników majàtkowych i zobowiàzaƒ krótko-
terminowych oraz okresów sp∏ywu nale˝no-
Êci i okresów p∏atnoÊci zobowiàzaƒ krótko-
terminowych.

Zak∏adamy, ˝e w podanym wy˝ej przy-
k∏adzie wyd∏u˝eniu uleg∏ okresy sp∏ywu
nale˝noÊci, zaÊ zobowiàzania krótkoter-
minowe – skróceniu. Przewidywane okresy
sp∏ywu nale˝noÊci sà nast´pujàce:
– odbiorca A: 20 dni,
– odbiorca B: 25 dni,
– odbiorca C: 60 dni.

Okresy sp∏aty zobowiàzaƒ:
– okres p∏atnoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u do-

staw: 20 dni,
– okres p∏atnoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u po-

datków: 12 dni,
– okres p∏atnoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u wy-

nagrodzeƒ: 5 dni.

Âredni okres up∏ynnienia sk∏adników ma-
jàtku:

Âredni okres p∏atnoÊci zobowiàzaƒ:

Zweryfikowany wskaênik wysokiej p∏yn-
noÊci:

0,63 · 18,66 / 24,77 = 0,47.

Zweryfikowany wskaênik p∏ynnoÊci
w okresie 2. jest znacznie ni˝szy od tego, ja-
ki ustalono w okresie 1., pomimo zachowa-
nia tych samych wielkoÊci wskaêników p∏yn-
noÊci (przed weryfikacjà) w obu okresach.
Dokonujàc oceny na podstawie tradycyj-
nych wskaêników p∏ynnoÊci, nale˝a∏oby wi´c
stwierdziç utrzymanie p∏ynnoÊci na tym sa-
mym poziomie, podczas gdy weryfikacja
wskaêników przekonuje o znacznym pogor-
szeniu sytuacji w tym zakresie. Wynik obli-
czenia poni˝ej 1,0 pozwala wyraziç sàd, ˝e
przedsi´biorstwo w okresie 2. nie b´dzie
w stanie pokryç wymagalnych zobowiàzaƒ
sp∏ywajàcymi nale˝noÊciami. TrudnoÊci p∏at-
nicze wynikn´∏y stàd, ˝e okres sp∏ywu nale˝-
noÊci uleg∏ wyd∏u˝eniu, a okres sp∏aty zobo-
wiàzaƒ krótkoterminowych skróceniu.

Zmiany w strukturze majàtku
a zweryfikowany wskaênik p∏ynnoÊci

W kolejnym przyk∏adzie zbadamy, czy,
a jeÊli tak, to jaki jest wp∏yw zmian w struk-
turze sk∏adników majàtku oraz zmian
w okresach p∏atnoÊci na wielkoÊç zweryfiko-
wanego wskaênika wysokiej p∏ynnoÊci.

Struktura aktywów i pasywów wed∏ug
stanu na poczàtek i koniec okresu przedsta-
wia si´ nast´pujàco:

Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2
AKTYWA
Aktywa trwa∏e 48 000 73 000
Aktywa obrotowe 60 000 35 000
– zapasy 38 000 30 000
– nale˝noÊci 18 000 4 000
– gotówka 4 000 1 000
RAZEM AKTYWA 108 000 108 000
PASYWA
Kapita∏ w∏asny 48 000 73 000
Zobowiàzania 64 000 39 000
krótkoterminowe
– zobowiàzania 38 000 36 000
z tyt. dostaw
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Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2
– zobowiàzania 18 000 2 000
z tyt. podatków
– zobowiàzania 8 000 1 000
z tyt. wynagrodzeƒ
RAZEM PASYWA 112 000 112 000

Wskaêniki p∏ynnoÊci wed∏ug stanu na ko-
niec okresu 1. i 2. wynoszà:

Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2
wskaênik bie˝àcej 1,71 1,64
p∏ynnoÊci
wskaênik wysokiej 0,63 0,67
p∏ynnoÊci

Z ustalonych wskaêników wynika, ˝e sy-
tuacja p∏atnicza przedsi´biorstwa uleg∏a nie-
znacznej poprawie, ale wcià˝ jest niezado-
walajàca. Wskaênik wysokiej p∏ynnoÊci na
poziomie 0,67 oznacza wyst´powanie na-
pi´ç p∏atniczych najbli˝szym czasie. Za∏ó˝-
my jednak, ˝e przedsi´biorstwo dokona∏o
w ostatnim okresie zmiany swoich dostaw-
ców, korzystajàc z wyd∏u˝onych terminów
zap∏aty stosowanych przez nowych kontra-
hentów. W rezultacie Êredni okres p∏atnoÊci
zobowiàzaƒ z tytu∏u dostaw wyd∏u˝y∏ si´ do
35 dni (dotàd wynosi∏ 25 dni). Pozosta∏e
ustalenia nie ulegajà zmianie. Jak dalece
zmieni∏a si´ sytuacja, jeÊli chodzi o zdolnoÊç
finansowania zobowiàzaƒ?

Przeprowadzamy weryfikacj´, w∏àczajàc
czynnik czasu:

Âredni okres up∏ynnienia sk∏adników ma-
jàtku w okresie 2.

Âredni okres p∏atnoÊci zobowiàzaƒ w okre-
sie 2.

Zweryfikowany wskaênik wysokiej p∏ynnoÊci
wed∏ug stanu na koniec 2. okresu:

0,67 · 33,33 / 10,77 = 2,07

Wynik Êwiadczy o zdecydowanej popra-
wie sytuacji p∏atniczej w stosunku do stanu

z okresu 1. Zweryfikowany wskaênik p∏yn-
noÊci znacznie przekroczy∏ 1.0. Oznacza to
zdolnoÊç zachowania p∏ynnoÊci finansowej.
Jest to mo˝liwe, poniewa˝ zobowiàzania
krótkoterminowe sta∏y si´ wymagalne
w znacznie d∏u˝szym okresie. Dodatkowym
czynnikiem powi´kszajàcym mo˝liwoÊci
p∏atnicze sà wi´ksze zasoby gotówki.

Zweryfikowany wskaênik objà∏ zarówno
zmiany wyst´pujàce w zakresie okresu p∏at-
noÊci zobowiàzaƒ, jak równie˝ zmian´
w strukturze majàtku. Gdyby nie wystàpi∏y
zmiany majàtkowe, zweryfikowany wskaênik
wysokiej p∏ynnoÊci wynosi∏by:

0,67 · 33,33 / 12,73 = 1,75.

Gdyby z kolei nie wystàpi∏y zmiany
w okresie sp∏aty zobowiàzaƒ, a tylko zmia-
ny w strukturze majàtku, wskaênik wynosi∏-
by:

0,67 · 23,43 / 10,77 = 1,46.

Jak widaç, przy zastosowaniu tej metody
weryfikacji wskaêników p∏ynnoÊci reagujà
one zarówno na czas trwania p∏atnoÊci, jak
i zmiany w strukturze sk∏adników majàtko-
wych. Mo˝na równie˝ dostrzec, ˝e silniejszy
wp∏yw na sytuacj´ p∏atniczà majà zmiany
w okresach sp∏aty zobowiàzaƒ ani˝eli zmia-
ny w strukturze sk∏adników majàtkowych.

Zaprezentowane przyk∏ady ilustrujà, jak
znaczne rozbie˝noÊci mogà wyst´powaç
w ocenie wskaêników p∏ynnoÊci przed i po
weryfikacji. Wskaêniki p∏ynnoÊci mogà sta-
nowiç dobrà podstaw´ do oceny p∏ynnoÊci,
jeÊli okresy sp∏ywu nale˝noÊci i okresy p∏at-
noÊci zobowiàzaƒ nie ulegajà istotnej zmia-
nie, ale tak˝e jeÊli sà okreÊlone relacje tych
okresów do siebie. Aktualne warunki funk-
cjonowania przedsi´biorstw sprawiajà, ˝e
te wymagania sà trudne do spe∏nienia
w wielu przypadkach. Stàd potrzeba weryfi-
kacji wskaêników p∏ynnoÊci celem uzyskania
prawid∏owej oceny poziomu p∏ynnoÊci
w przedsi´biorstwie.

Wymagany poziom wskaênika
p∏ynnoÊci

JeÊli okresy sp∏ywu nale˝noÊci i okresy
sp∏aty zobowiàzaƒ mogà pos∏u˝yç do wery-
fikacji wskaêników wysokiej p∏ynnoÊci, to
mogà byç równie˝ wykorzystane do okreÊle-
nia wymaganego dla danego przedsi´bior-
stwa poziomu tego wskaênika, przy którym
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zdolnoÊç regulowania zobowiàzaƒ powin-
na byç zapewniona.

Wskaênik wysokiej p∏ynnoÊci mo˝na
przekszta∏ciç nast´pujàco:

gdzie: 
Ab – aktywa obrotowe,
Zp – zapasy,
Zk – zobowiàzania krótkoterminowe,
G – stan gotówki,
N – nale˝noÊci.

Wskaênik wysokiej p∏ynnoÊci równa si´
sumie dwóch relacji: N / Zk i G / Zk. Pierw-
sza relacja to znany w literaturze wskaênik
pozycji kredytowej. Druga relacja to wskaê-
nik gotówkowego pokrycia zobowiàzaƒ.
Aby zapewniç p∏ynnoÊç finansowà, obu tym
relacjom nale˝y przypisaç odpowiednià
wielkoÊç, wynikajàcà z roli, jakà dla zacho-
wania p∏ynnoÊci spe∏niajà nale˝noÊci i zaso-
by gotówki. Nale˝noÊci stanowià wp∏ywy
z tytu∏u sprzeda˝y, które sà oczekiwane
w najbli˝szym czasie. One zatem powinny
pos∏u˝yç do sp∏aty przewidywanych w naj-
bli˝szym czasie wydatków, których wielkoÊç
wynikajàca z zawartych transakcji znajduje
wyraz w postaci zobowiàzaƒ. Nale˝noÊci
zatem powinny byç êród∏em wp∏ywów na
pokrycie wydatków wynikajàcych z zobo-
wiàzaƒ.

Gotówka stanowi form´ przejÊciowà po-
mi´dzy nale˝noÊciami i zobowiàzaniami.
Jest niezb´dna ze wzgl´du na brak synchro-
nizacji w czasie wp∏ywów i wydatków, a tak-
˝e na brak pewnoÊci odnoszàcej si´ do prze-
widywanych wp∏ywów. Im wi´kszy brak
synchronizacji wp∏ywów i wydatków, a tak-
˝e wi´ksza niepewnoÊç, tym potrzebniejsze
sà wi´ksze zasoby utrzymywanej gotówki,
i odwrotnie. Trudno jest jednoznacznie
okreÊliç prawid∏owy poziom wskaênika go-
tówkowego pokrycia zobowiàzaƒ, jakkol-
wiek niekiedy spotyka si´ w literaturze
przedmiotu sugerowanà wielkoÊç 0,2. Najle-
piej jest jednak oprzeç si´ na dotychczaso-
wym doÊwiadczeniu, które powinno pod-
powiedzieç, przy jakiej wielkoÊci zasobów
gotówkowych podstawowe funkcje przedsi´-
biorstwa sà spe∏niane w sposób nale˝yty.

Relacja N / Zk powinna byç w takiej wy-
sokoÊci, aby umo˝liwiç sp∏at´ zobowiàzaƒ
przy uwzgl´dnieniu up∏ywu czasu, jaki towa-

rzyszy sp∏ywowi nale˝noÊci i sp∏acie zobo-
wiàzaƒ. Pozostajàc w zakresie dzia∏alnoÊci
operacyjnej, zak∏adamy stale wyst´pujàcà
zdolnoÊç nale˝noÊci i zobowiàzaƒ do od-
twarzania si´. JeÊli Êredni okres sp∏ywu na-
le˝noÊci wynosi np. 20 dni, a Êredni okres
regulowania zobowiàzaƒ 40 dni, to dla za-
chowania p∏ynnoÊci kwota nale˝noÊci mo˝e
byç dwukrotnie ni˝sza od zobowiàzaƒ.
W jednym cyklu sp∏aty zobowiàzaƒ wystàpià
bowiem dwa cykle sp∏ywu nale˝noÊci, co
pozwoli je w pe∏ni zaspokoiç. Gotówka sta-
nowiç ma element buforowego zabezpie-
czenia.

Wróçmy do przyk∏adu. Wymagana wyso-
koÊç wskaênika wysokiej p∏ynnoÊci mo˝e
byç wyznaczona nast´pujàco:
– Êredniowa˝ony okres sp∏ywu nale˝noÊci:

– Êredniowa˝ony okres p∏atnoÊci zobowià-
zaƒ krótkoterminowych:

– dotychczasowy poziom wskaênika gotów-
kowego pokrycia zobowiàzaƒ (przyjmu-
jemy, ˝e jest prawid∏owy):

4 000 / 39 000 = 0,11;

– wymagany poziom wskaênika wysokiej
p∏ynnoÊci:

Efektem obliczenia jest wielkoÊç wskaê-
nika, przy której przedsi´biorstwo jest zdol-
ne pokryç p∏atnoÊci w wymagalnych okre-
sach i utrzymaç na dotychczasowym pozio-
mie zasoby gotówki. Wskaênik ni˝szy od
0,77 oznacza mo˝liwoÊç pojawienia si´ trud-
noÊci p∏atniczych; tym wi´kszych, im wi´k-
sza jest skala niekorzystnego odchylenia.

Przedstawiona metoda weryfikacji do-
precyzowuje ocen´ p∏ynnoÊci dotyczàcej
najbli˝szego czasu przy u˝yciu wskaênika
wysokiej p∏ynnoÊci. Dzi´ki niej mo˝na bar-
dziej wiarygodnie oceniç zdolnoÊç p∏atniczà
przedsi´biorstwa w danym momencie, ale
tak˝e jej zmian´ w stosunku do poprzednich
okresów. Jej przeprowadzenie wymaga jed-
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nak nie tylko informacji pochodzàcych z bi-
lansu, ale równie˝ danych pozabilansowych,
dotyczàcych struktury czasowej nale˝noÊci
i zobowiàzaƒ krótkoterminowych. Zmien-
noÊç struktury czasowej nale˝noÊci i zobo-
wiàzaƒ wymaga sta∏ej weryfikacji wskaêni-
ków wysokiej p∏ynnoÊci dla uzyskania
poprawnej oceny przedsi´biorstwa. Wiel-
koÊç wymagana wskaênika wysokiej p∏ynno-
Êci umo˝liwia bie˝àce monitorowanie
wskaêników i podejmowanie w∏aÊciwych de-
cyzji. Wyznaczenie wymaganej wielkoÊci
wskaênika wysokiej p∏ynnoÊci mo˝e byç
szczególnie u˝yteczne, gdy wyst´pujà niety-
powe zasady rozliczania si´ z odbiorcami
lub dostawcami.
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