
MAZOWIECKI BAROMETR  

 
Narzędzie umożliwiające ocenę kondycji 

finansowej przedsiębiorstw – analizy 
mikroekonomiczne 



Plan prezentacji  

Część I 

• Analiza sytuacji finansowej  
przedsiębiorców Mazowsza 
(mikroekonomiczna) 

Część II 

• Indywidualna ocena kondycji 
finansowej przedsiębiorców – 
benchmarking  



Część I 

• Analiza sytuacji finansowej  
przedsiębiorców Mazowsza 
(mikroekonomiczna) 



Raporty kwartalne  

• Informacja kwartalna 
 

• Najważniejsze wskaźniki 
sytuacji finansowej firm 
wraz z interpretacją 

 

• Potencjalne zagrożenia 

I 

http://barometr.mazowsze.pl/raporty/mikroekono
miczne 



Przychody i koszty uzyskania przychodów z 
całokształtu działalności  
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przychody z całokształtu działalnosci 

koszty uzyskania przychodów z całokształtu działanosci  

Równocześnie zaobserwowano wzrost kosztów uzyskania przychodów z 
całokształtu działalności o 5,3% r/r (średnia dla Polski - 4,2% r/r) 

Przychody z całokształtu 
działalności 
mazowieckich firm 
zwiększyły się w IV 
kwartale 2012 r.  o 4,2% 
r/r. Wzrost ten jest 
większy niż średnia dla 
wszystkich województw 
(3% r/r) 
 



Wynik finansowy brutto 

W efekcie mniejszej 
dynamiki przychodów z 
całokształtu działalności 
w stosunku do dynamiki 
kosztów znacząco 
pogorszył się wynik 
finansowy   
przedsiębiorstw 
województwa 
mazowieckiego  

(o 18,1% r/r w ujęciu 
brutto i o 18,6% r/r w 
ujęciu netto) 
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Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 

Nadmiernie wysoki poziom płynności może oznaczać : 

• wysoką niepewność dotyczącą rozwoju sytuacji gospodarczej, a konkretnie obawy 
przed długotrwałym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego i trudniejszym 
niż dotychczas dostępem do kredytów.  

• zwiększenie bezpieczeństwa finansowego, ale jednocześnie  nieefektywne 
wykorzystanie dostępnych środków finansowych. 
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Wskaźnik płynności 
finansowej I stopnia -  relacja 
inwestycji krótkoterminowych 
do zobowiązań 
krótkoterminowych  
 

Przyjmuje się, iż pożądany poziom 
wartości wskaźnika wynosi 10-20%  



Rentowność obrotu 

Poziom rentowności obrotu netto w województwie mazowieckim (3,2%) na tle 
wyników innych województw był niekorzystny (3,3% r/r) 

 

 W IV kw. 2012 w porównaniu 
do wartości wskaźnika w 
województwie mazowieckim 
w IV kw. 2011 r. zanotowano 
nieznaczny spadek wskaźnika 
rentowności obrotu netto - o 
0,6 pkt proc. r/r. 
 

Przeciętnie w kraju wskaźnik 
obniżył się o tę samą wartość 

Rentowność obrotu netto/brutto - relacja wyniku finansowego netto/brutto do 
przychodów z całokształtu działalności 



Kredyty o  pożyczki 

W IV kwartale 2012 r.  
zaobserwowano wzrost zadłużenia 
z tytułu kredytów bankowych i 
pożyczek (o 59,1%) 

 

.  

Może to świadczyć o nieco lepszym 
postrzeganiu możliwości rozwoju 
przedsiębiorstw i większej 
skłonności do inwestowania 



Komunikaty kwartalne 

• Informacja kwartalna 
 

• Dla 88 branż (działy PKD) 
 

• Syntetyczna informacja o 
wynikach finansowych 

 

• Dane niepublikowane przez 
GUS   



Część II 

• Indywidualna ocena kondycji finansowej 
przedsiębiorców – benchmarking  



Benchmarking  

Benchmarking - badania porównawcze, analiza 
porównawcza  

 
Moduł benchmarkingowy Mazowieckiego Barometru 

 
 

 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorców poprzez 
porównanie z wynikami innych przedsiębiorstw 

 

 



Do czego służy Benchmarking w ramach 
Mazowieckiego Barometru ?  
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Narzędzie internetowe, całkowicie darmowe 

Umożliwia ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa  

Wyniki przedsiębiorstwa porównywane są z: 

Średnim wynikiem przedsiębiorstwa w 
województwie mazowieckim  

Średnim wynikiem przedsiębiorstwa z 
danego działu 

Średnim wynikiem przedsiębiorstwa z 
danego działu w województwie 
mazowieckim 

Średnim wynikiem przedsiębiorstwa 
tej samej wielkości w województwie 
mazowieckim  



Jak skorzystać z Mazowieckiego Barometru? 

www.barometr.mazowsze.pl 
 

• Krok 1: Rejestracja i logowanie 

 

• Krok 2: Korzystanie z narzędzia za pomocą platformy 

(wypełnienie formularza) 

 

• Krok 3: Wyniki benchmarkingu 

ECORYS Copyright ® 14 



Krok 1 - rejestracja 

 



 

Krok 2 – wypełnienie formularza 



Krok 3 – wyniki benchmarkingu - raport 

 



Zalety benchmarkingu - korzyści dla 
przedsiębiorców 

Narzędzie bezpłatne  
(zwykle sporządzenie 
raportów o podobnym 

poziomie szczegółowości 
jest płatne) 

Możliwość porównania 
sytuacji ekonomicznej 
firmy z konkurencją – 

dane do takiego 
porównania nie są 
ogólnodostępne 

Gotowy materiał do 
wykorzystania przy 

ubieganiu się o 
dofinansowanie ze środków 

Unii Europejskiej 

Dane GUS z którymi 
porównywane są wyniki 
przedsiębiorców nie są 

danymi 
ogólnodostępnymi 

Możliwość śledzenia zmian 
kondycji finansowej firmy w 

czasie 

Pełne bezpieczeństwo 
wprowadzanych danych   



Dziękuję za uwagę 


