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Gªówny cel przedsi¦biorstwa

Wedªug tradycyjne szkoªy zarz¡dzania i przedsi¦biorczo±ci gªównym
celem dziaªalno±ci przedsi¦biorstwa jest osi¡ganie jak najwi¦kszego

zysku w stosunku do ponoszonych nakªadów.
W tym celu kierownictwo przedsi¦biorstwa d¡»y do tego, aby koszt
wytworzenia produkcji byª mo»liwie najni»szy, za± utargi ze sprzedanej
produkcji byªy jak najwi¦ksze.



Cel generuje ryzyko

Tak okre±lony cel generuje okre±lone, zwi¡zane z tym ryzyka

Wytworzona produkcja mo»e nie znale¹¢ odpowiedniego nabywcy.

Producent mo»e nie uzyska¢ na rynku takiej ceny, która pokryje
wszystkie koszty produkcji i zapewni odpowiedni zysk.

Konieczno±¢ konkurowania z produktami importowanymi kusz¡cymi
przede wszystkim korzystn¡ cen¡.



Czy tylko pieni¡dze?

D¡»enie do osi¡gni¦cia zysku nie jest jedynym celem dziaªalno±ci
przedsi¦biorstwa. W wielkich spóªkach akcyjnych mened»erowie kªad¡
du»y nacisk na rozwój �rmy, wzrost produkcji i sprzeda»y na wielk¡ skal¦,
na umacnianie pozycji konkurencyjnej i zdobywanie wci¡» nowych rynków
zbytu.



A po co to robi¡?

D¡»enie do podanych poprzednio szerszych celów podnosi presti»
zawodowy kadry zarz¡dzaj¡cej i umacnia jej pozycj¦ w ocenie
kierownictwa spóªki. Stanowi to warunek awansu i uzyskiwania wysokich
honorariów za efektywnie wykonywan¡ prac.



Koszty produkcji

Kosztami produkcji nazywamy wszystkie wydatki zwi¡zane z
funkcjonowaniem przedsi¦biorstwa i wytwarzaniem produkcji, w tym

koszty materiaªowe,

amortyzacja,

koszty osobowe,

koszty �nansowe.



Koszty materiaªowe

Koszty materiaªowe obejmuj¡ koszty u»ytych surowców, materiaªów,
energii, paliwa i innych materialnych komponentów niezb¦dnych do
wytworzenia gotowej produkcji w przedsi¦biorstwie.



Amortyzacja

Amortyzacja � w prawie bilansowym i podatkowym oznacza koszt
zwi¡zany ze stopniowym zu»ywaniem si¦ ±rodków trwaªych i warto±ci
niematerialnych i prawnych. Amortyzacja jest kosztem, który nie wi¡»e si¦
z wypªywem ±rodków pieni¦»nych. Z amortyzacj¡ ª¡czy si¦ poj¦cie
umorzenia.
Umorzenie to wyra»one warto±ciowo zu»ycie ±rodka trwaªego (warto±ci
niematerialnej i prawnej) od pocz¡tku jego u»ywania. Umorzenie, to
inaczej zakumulowana (zsumowana) dotychczasowa amortyzacja.
Przykªadowo: ±rodek trwaªy ma warto±¢ pocz¡tkow¡ 6000 zª.
Amortyzacja w pierwszym roku u»ytkowania ±rodka trwaªego wyniosªa
1200 zª, w drugim równie» 1200 zª. Umorzenie ±rodka trwaªego po dwóch
latach u»ytkowania wynosi 2400 zª.



Amortyzacja
Po co nam amortyzacja

Mówimy, »e amortyzacja sªu»y w ka»dym przedsi¦biorstwie do
�nansowania inwestycji restytucyjnych.
Inwestycje restytucyjne (inwestycje odtworzeniowe) to nakªady, których
celem jest zast¡pienie lub odtworzenie cz¦±ciowo zu»ytych urz¡dze«
produkcyjnych lub usªugowych i utrzymywanie na nie obni»onym
poziomie warto±ci ±rodków trwaªych w danej gaª¦zi gospodarki.
Inwestycje te nie tylko przywracaj¡ pierwotn¡ zdolno±¢ produkcyjn¡
zakªadu, zmniejszon¡ na skutek wycofywania zu»ytych i technicznie maªo
wydajnych maszyn i urz¡dze«, ale tak»e w jakim± stopniu j¡
unowocze±niaj¡. W ten sposób raz zainwestowany kapitaª w ±rodki trwaªe
nie znika, lecz ci¡gle si¦ odtwarza, zmieniaj¡c form¦ materialn¡ w form¦
pieni¦»n¡, która jest znów zmieniana w bardziej nowoczesn¡ form¦
materialn¡.



Koszty osobowe

Wsz¦dzie, gdzie zaanga»owana jest praca najemna, wyst¦puj¡ koszty
pracy (koszty osobowe), które obejmuj¡ wynagrodzenia za wykonywan¡
prac¦, premie i nagrody wszystkich zatrudnionych pracowników. Ponadto
w skªad kosztów pracy wchodz¡ skªadki na: ubezpieczenia wypadkowe,
ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia zdrowotne, fundusz emerytalny,
fundusz rentowy, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych ±wiadcze«
pracowniczych. �¡cznie stanowi to obci¡»enie kosztów pracy w wysoko±ci
46,87%



Koszty �nansowe

Koszty �nansowe przedsi¦biorstwa obejmuj¡ gªównie:

opªaty z tytuªu czynszu dzier»awnego oraz

procenty z tytuªu zaci¡gni¦tych kredytów.



Koszt caªkowity

Koszt caªkowity skªada si¦ z

koszty staªe,

koszty zmienne



Koszt caªkowity
Koszt staªy

Koszty staªe s¡ niezale»ne od rozmiarów produkcji i wyst¦puj¡ nawet
wtedy, gdy przedsi¦biorstwo nic nie produkuje. W skªad kosztów staªych
wchodz¡ przede wszystkim: amortyzacja, koszty dozoru, ogrzewania,
o±wietlenia, wynagrodzenia pracowników administracji, czynsz itp.



Koszt caªkowity
Koszt zmienny

Koszty zmienne rosn¡ i spadaj¡ wraz ze zmian¡ wielko±ci wytwarzanej
produkcji.
Koszty zmienne obejmuj¡ koszty u»ytych surowców i materiaªów, koszty
ruchu maszyn i urz¡dze« oraz koszty robocizny bezpo±redniej, czyli
wynagrodzenia pracowników uczestnicz¡cych bezpo±rednio w
wytwarzaniu produkcji.



Koszty w analizach

W analizach ekonomicznych operuje si¦ na ogóª kosztami przeci¦tnymi,
tj.

przeci¦tnymi kosztami staªymi,

przeci¦tnymi kosztami zmiennymi,

przeci¦tnymi kosztami caªkowitymi.



Zysk � czym jest?

Zysk de�niuje si¦ jako nadwy»k¦ ceny towaru nad jednostkowymi
kosztami produkcji.



Zysk � od czego zale»y?
Konkurencja

Sposób ksztaªtowania ceny na rynku zale»y od rodzaju konkurencji
mi¦dzy producentami. W wyró»niamy nast¦puj¡ce podstawowe rodzaje
konkurencji

woln¡ konkurencj¦,

peªny monopol produkcji,

konkurencj¦ oligopolistyczn¡.



Zysk � od czego zale»y?
Konkurencja: wolna konkurencja 1/2

Wolna konkurencja wyst¦puje wówczas, gdy ten sam towar jest
wytwarzany przez du»¡ liczb¦ producentów i »aden z nich nie ma
zdecydowanej przewagi nad pozostaªymi. Metody wytwarzania s¡ bardzo
zbli»one do siebie oraz nie wyst¦puj¡ istotne ró»nice w jako±ci
wytwarzanego towaru. Istnieje peªna swoboda zaªo»enia nowej �rmy lub
mo»liwo±¢ likwidacji istniej¡cej. Oznacza to swobod¦ wej±cia i wyj±cia z
danego rynku. Ze wzgl¦du na to, »e udziaª ka»dego producenta i
sprzedawcy w ogólnym obrocie jest niewielki, przeto »aden z nich nie
mo»e samodzielnie ustala¢ ceny. Na rynku spotyka si¦ ª¡czna poda»
danego towaru wszystkich producentów z ogólnym popytem i wzajemny
stosunek popytu do poda»y wyznacza cen¦ na takim poziomie, aby na
rynku istniaªa równowaga.



Zysk � od czego zale»y?
Konkurencja: wolna konkurencja 2/2

A zatem warunkach wolnej konkurencji cena dla producentów jest dana z
zewn¡trz i ka»dy z nich musi dostosowywa¢ swoj¡ dziaªalno±¢ do
istniej¡cego poziomu ceny. Chc¡c zwi¦kszy¢ swój zysk, nale»y przede
wszystkim obni»a¢ koszty produkcji i wytwarza¢ atrakcyjny towar, który
b¦dzie si¦ cieszyª wi¦kszym popytem ni» u konkurencji1.
Konkurencja mi¦dzy producentami jest zjawiskiem korzystnym,

gdy» zmusza producentów do lepszej i ta«szej produkcji,

doskonalenia metod wytwarzania i lepszej obsªugi klienta. Mo»na
powiedzie¢, »e wolna konkurencja jest motorem wymuszaj¡cym i
nap¦dzaj¡cym post¦p ekonomiczny.

1Jest to uj¦cie klasyczne. Kwestia bardzo dyskusyjna w ±wietle tego o czym

mówili±my na przedmiocie Zarz¡dzanie �rm¡.



Zysk � od czego zale»y?
Konkurencja: peªny monopol

Peªny monopol wyst¦puje wtedy, kiedy dana dziedzina produkcji jest
opanowana przez jednego producenta lub jednego sprzedawc¦ i nie ma
innej dziedziny produkcji wytwarzaj¡cej bliski substytut pozwalaj¡cy
zast¡pi¢ produkt wytwarzany przez monopolist¦. Taki peªny monopol
wyst¦puje do±¢ rzadko we wspóªczesnej gospodarce. Zwykle monopole
wyst¦puj¡ w usªugach u»yteczno±ci publicznej � elektrowniach,
gazowniach, wodoci¡gach, centralnym ogrzewaniu itp. S¡ to monopole
naturalne. W tej dziedzinie trudno jest znale¹¢ odpowiednie substytuty i
konsument jest skazany na korzystanie z usªug monopolistycznego
producenta.



Zysk � od czego zale»y?
Konkurencja: konkurencja oligopolistyczna

We wspóªczesnej gospodarce rynkowej rozpowszechnion¡ form¡ jest
konkurencja oligopolistyczna. Oligopolem nazywamy istnienie kilku
wi¦kszych producentów, którzy konkuruj¡ mi¦dzy sob¡ w mniejszym
stopniu cen¡, a gªównie jako±ci¡, wygl¡dem, opakowaniem produktu,
intensywno±ci¡ reklamy, jako±ci¡ obsªugi sprzeda»y itp.
W niektórych oligopolach wyst¦puje niewielkie zró»nicowanie produktu,
jak np. w hutach aluminium, miedzi, stalowniach, w innych za± mog¡
wyst¦powaç znaczne ró»nice w wygl¡dzie i cechach u»ytkowych
produktów, jak np. w produkcji samochodów, ró»nego typu maszyn,
telewizorów itd.



Zysk � od czego zale»y?
Pªace

Cz¦±ci¡ skªadow¡ kosztów produkcji s¡ pªace pracowników. Pªaca jako
wynagrodzenie za prac¦ ma podwójne znaczenie, gdy»

dla przedsi¦biorstwa jest ona skªadnikiem kosztów produkcji,

dla pracownika jest ona dochodem stanowi¡cym ¹ródªo utrzymania
pracownika i jego rodziny.



Zysk � od czego zale»y?
Pªace: ró»ne punkty widzenia

Przedsi¦biorca jest zainteresowany, aby pªace byªy mo»liwie niskie, gdy»
zmniejsza to koszty osobowe produkcji i tym samym zwi¦ksza zyski
przedsi¦biorstwa2.
Pracownik pragnie, aby pªaca za jego prac¦ byªa jak najwy»sza, gdy»
poprawia si¦ w ten sposób byt materialny jego rodziny, a on sam czuje si¦
nale»ycie dowarto±ciowany3.

2Znowu si¦ z tym nie zgadzam. Pytanie: Co jest wa»niejsze: zysk, by¢ mo»e
krótkotrwaªy, mojej �rmy, czy zadowolony i oddany pracownik, który da z siebie wi¦cej
ni» 100% swoich umiej¦tno±ci?

3Hmmm. . . Czy aby na pewno?



Zysk � od czego zale»y?
Pªace: potrzeba zró»nicowania 1/3

W przedsi¦biorstwie zatrudnieni s¡ pracownicy o ró»nych kwali�kacjach i
specjalno±ciach. Zajmuj¡ oni stanowiska bardziej i mniej odpowiedzialne.
Wykonuj¡ prac¦ czyst¡, w wygodnych biurach administracji, i prac¦
uci¡»liw¡, nieraz szkodliw¡ dla zdrowia, w warunkach haªasu i
zanieczyszcze«, przy ró»nych maszynach i urz¡dzeniach. Ta ró»norodno±¢
wykonywanej pracy wymaga innego wyksztaªcenia i do±wiadczenia.
Byªoby niesprawiedliwo±ci¡ oferowaç wszystkim pracownikom w
przedsi¦biorstwie jednakow¡ pªac¦. Nie byªoby wówczas motywacji do
nauki, podnoszenia kwali�kacji oraz podejmowania pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Nie sprzyjaªoby to wzrostowi
wydajno±ci pracy i nie sªu»yªoby post¦powi technicznemu i
ekonomicznemu. Mo»na wi¦c mówi¢ o niesprawiedliwej równo±ci,

która hamuje post¦p gospodarczy, i sprawiedliwej nierówno±ci w

poziomie pªac, sprzyjaj¡cej post¦powi gospodarczemu.



Zysk � od czego zale»y?
Pªace: potrzeba zró»nicowania 2/3

Z tego punktu widzenia trzeba zdecydowanie odrzuci¢ argumentacj¦, »e
wszyscy ludzie maj¡ jednakowe »oª¡dki i dla tego sprawiedliwe byªoby
ustalenie jednakowej pªacy. O ile to mo»e by¢ prawda, to nale»y tak»e
zauwa»y¢, »e nie wszyscy pracownicy maj¡ jednakowe gªowy, jednakowe
zdolno±ci do nauki i jednakowe ch¦ci do pracy.



Zysk � od czego zale»y?
Pªace: potrzeba zró»nicowania 3/3

Pracownicy na kierowniczych stanowiskach musz¡ zarabia¢ wi¦cej od
pracowników wykonawczych, i to nie tylko ze wzgl¦du na wy»szy stopie«
odpowiedzialno±ci za wykonywane czynno±ci, ale tak»e ze wzgl¦du na
konieczno±¢ wytworzenia wi¦kszego szacunku dla pracy kierowniczej4 i
wyzwolenia ambicji w±ród pracowników do awansowania i zajmowania
coraz wi¦szych stanowisk w hierarchii kierownictwa produkcyjnego i
administracyjnego przedsi¦biorstwa.

4Zupeªnie si¦ z tym nie zgadzam. Po piewsze przyj¡cie jako kasjomatu, »e kto±

musi zarabia¢ wi¦cej bo ma kierownicze stanowisko. Po drugie szacunek �wytworzony�

siª¡ pieni¡dza jest tak samo trwaªy jak posªusze«stwo i karno±¢ �wytworzone� batem

lub kijem.



Zysk � od czego zale»y?
Pªace: od czego zale»¡

Oprócz wymienionych wcze±niej

zajmowane stanowisko,

umiej¦tno±ci,

wiedza,

stopie« szkodliwo±ci,

. . .

tak»e nale»y bra¢ pod uwag¦

stopie« rzadko±ci,

poda» pracowników,

dyskryminacj¦ pªacow¡.



Bilans

Podstaw¡ oceny dziaªalno±ci przedsi¦biorstwa s¡ informacje zawarte w
jego bilansie oraz w rachunku wyników. Bilans odzwierciedla maj¡tek
przedsi¦biorstwa oraz ¹ródªa jego �nansowania (zwykle na koniec roku
obrotowego).



Maj¡tek trwaªy

Charakteryzuje si¦ przewa»nie dªugim okresem u»ytkowania i znaczn¡
warto±ci¡.
W jego skªad wchodzi:

Rzeczowy maj¡tek trwaªy.

Finansowy maj¡tek trwaªy.

Warto±ci niematerialne i prawne.



Maj¡tek obrotowy

Zgodnie z uproszczon¡ de�nicj¡ maj¡tek obrotowy jest to maj¡tek
którego skªadniki trac¡ swoj¡ posta¢ naturaln¡ w stosunkowo krótkim
czasie. Skªadniki te bior¡ bezpo±redni udziaª w dziaªalno±ci gospodarczej
danego przedsi¦biorstwa, a co si¦ z tym wi¡»e znajduj¡ si¦ w ci¡gªym
ruchu i przechodz¡c przez kolejne fazy dziaªalno±ci przyjmuj¡ coraz inn¡
posta¢
W skªad maj¡tku obrotowego wchodz¡:

�rodku pieni¦»ne

Papiery warto±ciowe

Zapasy (materiaªy, towary, produkty pracy)

Nale»no±ci



Ksi¦gowo±¢
Zasada kasowa

Zasada kasowa � polega na zaliczaniu do przychodów danego okresu
tylko tych przychodów, które nast¡piªy w wyniku rzeczywistego wpªywu
±rodków pieni¦»nych do kasy lub na rachunek bankowy przedsi¦biorstwa.
To samo dotyczy poniesionych kosztów, a wi¦c ujmowania w ksi¦gach
danego okresu sprawozdawczego tylko tych kosztów, które s¡ zwi¡zane z
rzeczywist¡ wypªat¡ ±rodków pieni¦»nych (np. z kasy, z banku). Zasada
ta ma charakter anachroniczny i jest czasami stosowana w niektórych
przepisach podatkowych. Nie ma natomiast zastosowania przy
prowadzeniu ksi¡g rachunkowych.



Ksi¦gowo±¢
Zasada memoriaªowa

Zasada memoriaªowa � zasada w rachunkowo±ci polegaj¡ca na uj¦ciu w
ksi¦gach rachunkowych oraz sprawozdaniu �nansowym ogóªu operacji
gospodarczych dotycz¡cych danego okresu. W ksi¦gach rachunkowych
jednostki nale»y uj¡¢ wszystkie osi¡gni¦te przychody i obci¡»aj¡ce j¡
koszty dotycz¡ce danego roku obrotowego, niezale»nie od terminu ich
spªaty.
W Polsce, zgodnie ze standardami mi¦dzynarodowymi, stosowana jest
memoriaªowa zasada ksi¦gowo±ci.



Wska¹niki oceny

Opieraj¡c si¦ na danych zawartych w bilansie i w rachunku wyników,
mo»na obliczy¢ wska¹niki um»liwiaj¡ce ocen¦ sytuacji �nansowej oraz
efektywno±¢ gospodarowania w przedsi¦biorstwie. Dwa najwa»niejsze z
nich to

wska¹nik pªynno±ci �nansowej,

wska¹nik zyskowno±ci.



Wska¹niki oceny
Wska¹nik pªynno±ci

Wska¹nik pªynno±ci jest mierzony stosunkiem warto±ci maj¡tku
obrotowego do zobowi¡za« bie»¡cych (krótkoterminowych)
przedsi¦biorstwa. Jest on miar¡ wypªacalno±ci lub zdolno±ci
przedsi¦biorstwa do regulowania bie»¡cych nale»no±ci.
Przyjmuje si¦, »e na 1 zª zobowi¡za« krótkoterminowych (nie
przekraczaj¡cych jednego roku) powinno przypada¢ minimum 1,2 zª
maj¡tku obrotowego, a maksimum 2 zª.



Wska¹niki oceny
Wska¹nik zyskowno±ci (rentowno±ci)

Najwa»niejsz¡ miar¡ oceny dziaªalno±ci kierownictwa przedsi¦biorstwa s¡
wska¹niki zyskowno±ci (rentowno±ci).
Wska¹nik zyskowno±ci oznacza, jak wiele zysku netto pozostaje w
przedsi¦biorstwie ze sprzeda»y. Jest on obliczany jako stosunek zysku
netto do przychodów netto ze sprzeda»y.
Wy»szy poziom tego wska¹nika wskazuje na korzystniejsz¡ kondycj¦
�nansow¡ przedsi¦biorstwa. Pogorszenie wska¹nika oznacza, »e
przedsi¦biorstwo musi zrealizowa¢ wi¦ksze rozmiary sprzeda»y do
osi¡gni¦cia okre±lonej kwoty zysku.



Wska¹niki oceny
Istotne s¡ zmiany w czasie

�aden z wymienionych wska¹ników nie stanowi wystarczaj¡cej podstawy
do oceny okre±lonej dziaªalno±ci przedsi¦biorstwa, dopóki nie porówna si¦
jego zmian w czasie. Porównanie zmian wskaêników w ci¡gu kilku lat
pozwala na uzyskanie dynamicznego obrazu funkcjonowania �rmy. Ich
warto±¢ poznawcza znacznie wzrasta, gdy porównamy je z analogicznymi
wska¹nikami innych �rm o zbli»onym pro�lu dziaªalno±ci lub te» gdy
odniesiemy je do przeci¦tnych wska¹ników danej bran»y. Pozwoli to
wówczas oceni¢ pozycj¦ �rmy na tle caªej bran»y i podj¡¢ wªa±ciwe kroki
w celu poprawienia sytuacji �nansowej przedsi¦biorstwa.



Ocena dziaªalno±ci
Cztery pªaszczyzny

Oceniaj¡c dziaªalno±¢ przedsi¦biorstwa stosujemy cz¦sto zasad¦ (analiz¦)
SWOT. Jest to skrót od okre±le«: S (strenghts � silne, mocne), W
(weakness � sªabe), O (opportunities � szanse, mo»liwo±ci), T (threats �
zagro»enia).



Ocena dziaªalno±ci
Cztery pªaszczyzny: przykªadowe mocne i sªabe strony

Mocnych stron dziaªalno±ci nale»y szuka¢ przede wszystkim w takich
czynnikach, jak:

wysokie kwali�kacje pracowników,

unikatowe zasoby maj¡tku trwaªego i bazy materiaªowej,

oryginalna technologia i wªasne patenty,

doskonaªa organizacja pracy,

sprawny obieg informacji.

Sªabe strony mog¡ wyra»a¢ takie czynniki, jak:

przestarzaªy park maszynowy,

nienowoczesna produkcja,

niski poziom kwali�kacji kierowniczej,

nieumiej¦tny marketing (sªaba reklama),

utrata dobrej pozycji na rynku,

pogarszaj¡ce si¦ wska¹niki pªynno±ci �nansowej i zyskowno±ci,

utrata zdolno±ci kredytowej przedsi¦biorstwa w banku itp.



Upadªo±¢ przedsi¦biorstwa

Dziaªalno±¢ gospodarcza na jakimkolwiek odcinku jest zawsze zwi¡zana z
ryzykiem.
Statystyki mi¦dzynarodowe wykazuj¡, »e

50% nowo powstaj¡cych przedsi¦biorstw upada w ci¡gu pierwszych 4
lat ich funkcjonowania.

30% przedsi¦biorstw upada w ci¡gu 10 lat od zaªo»enia.

Tylko niewielka cz¦±¢ nowo zaªo»onych przedsi¦biorstw odnosi peªny
sukces i stale si¦ rozwija. W wielu przedsi¦biorstwach, którym udaªo si¦
przetrwa¢ najtrudniesjszy pocz¡tkowy okres dziaªalno±ci, nie dochodzi do
peªnego wykorzystania ich mo»liwo±ci produkcyjnych.



Upadªo±¢ przedsi¦biorstwa
przyczyny i skutki

Upadªo±¢ niezawiniona nie podlega karze z punktu widzenia
obowi¡zuj¡cego prawa, chocia» utrata zainwestowanego kapitaªu jest
sama w sobbie surow¡ kar¡ dla wªa±ciciela.

Upadªo±¢ nieumy±lna

Upadªo±¢ zawiniona mo»e prowadzi¢ do pozbawienia prawa
sprawowania okre±lonych funkcji. Bardziej surowa kara polega na
zakazie prowadzenia dziaªalno±ci na wªasny rachunek i mo»liwo±ci
zaªo»enia nowej �rmy. Je±li upadªo±¢ nast¡piªa z powodu nadu»y¢
obowi¡zuj¡cych przepisów w celu odniesienia wªasnych korzy±ci,
wówczas wkracza prokurator i na mocy decyzji s¡du mo»e by¢
wymierzona kara pozbawienia wolno±ci.



Próg rentowno±¢
Próg pierwszy

Próg rentowno±ci przedsi¦biorstwa zaczyna si¦ od punktu, w którym
utarg caªkowity jest równy kosztom caªkowitym. Wówczas
przedsi¦biorstwo nie osi¡ga zysku, ale te» nie ponosi straty.
Z powy»szego powodu, próg rentowno±ci nazywany jest tak»e punktem
wyrównania.



Próg rentowno±¢
Próg pierwszy

Je±li narysujemy krzyw¡ utargu oraz krzyw¡ kosztów, wówczas w punkcie
ich przeci¦cia przedsi¦biorstwo osi¡ga próg rentowno±ci.



Próg rentowno±¢
Próg drugi

Nie nale»y przekracza¢ drugiego progu rentowno±ci przedsi¦biorstwa.
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