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W rozwijającej się gospodarce rynkowej rośnie znaczenie szeroko rozumianego 

wyboru ekonomicznego w zakresie czynników wytwórczych takich jak: techniki 

wytwarzania, metody działania na rynku, czy źródła i sposoby fi nansowania 

działalności gospodarczej. Szansę racjonalizacji tego wyboru stwarza poprawnie 

skonstruowany system oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Po-

winien on obejmować ocenę działalności bieżącej podmiotu, która stanowiłaby 

podstawę do usprawnienia podejmowanych w przyszłości działań1. W systemie 

oceny coraz większą rolę pełni czynnik wartości podmiotu gospodarczego. Ocena 

efektywności ekonomicznej może stanowić podstawę podejmowania decyzji do-

tyczących funkcjonowania przedsiębiorstw. Jest ona procesem złożonym z wielu 

elementów, istotnych z punktu widzenia kondycji ekonomiczno-fi nansowej.

W praktyce rozwój podmiotu nie odbywa się równomiernie, jego przebieg nie 

jest liniowy, ale stwarza wrażenie spirali zakręcającej raz w przód, raz w tył. Okre-

ślenie stopnia kondycji, jaki został osiągnięty przez dane jednostki organizacyjne, 

jest jednym z podstawowych warunków efektywnego zarządzania nimi.

Badania w tym celu przeprowadzane składają się z umiejętności pozna-

wania rzeczywistego stanu analizowanych obiektów powszechnych w całej 

przestrzeni gospodarczej. Umożliwiają rozpatrywanie zjawisk zachodzących 

w otoczeniu podmiotów oraz pozwalają uzyskać informacje o zmianie stanu 

1  L. Czechowski. Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemy-
słowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 78.
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badanych jednostek gospodarczych, co może stanowić podstawę opracowania 

działania ukierunkowanego na przyszłość2.

Rys. 1. Elementy i wymiary oceny efektywności 
ekonomiczno-fi nansowej przedsiębiorstwa

Podmiot oceniany Przedsiębiorstwo• 

Podmiot oceniający
Oceny wewnętrzne: rada nadzorcza, zarząd przedsiębiorstwa, właściciele.• 
 Oceny zewnętrzne: kontrahenci, banki, akcjonariusze, władza samorzą-• 
dowa, Urząd Antymonopolowy, Wywiadownie gospodarcze.

Zadania oceny
 Określenie: stopnia realizacji wiązki celów, stopnia płynności fi nansowej, • 
zdolności kredytowej, stopnia zadłużenia, pozycji podmiotu na rynku.

Przedmiot oceny
Ocena całościowa (kompleksowa)• 
 Oceny odcinkowe: gospodarowanie zasobami ludzkimi, majątkiem trwa-• 
łym, majątkiem obrotowym (rzeczowym i fi nansowym).

Powtarzalność 
oceny

Oceny systematyczne.• 
Oceny doraźne.• 

Funkcje oceny
Ewaluacyjna.• 
Rozwojowa.• 
Kontrolna.• 

Kryteria oceny Efektywność, zdolność do rozwoju, udział w rynku, sytuacja fi nansowa.• 

Mierniki oceny

 Mierniki syntetyczne: zysk (brutto/netto), stopa zwrotu z zaangażowane-• 
go kapitału, rentowność sprzedaży.
 Mierniki odcinkowe: współczynniki wykorzystania pracy, współczynni-• 
ki gospodarowania majątkiem trwałym, współczynniki wykorzystania 
przedmiotów pracy, współczynniki rynku kapitałowego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: L. Czechowski, Wielowymiarowa ocena 
efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 79.

Kondycja przedsiębiorstwa jest defi niowana jako pozycja podmiotu, w ob-

szarach, które niewłaściwie zarządzane stanowią potencjalne zagrożenie dla 

kontynuacji jego działalności, a sprawozdanie fi nansowe wskazywane jest jako 

główne źródło informacji o niej3. Dane zawarte w sprawozdaniu fi nansowym 

2  J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji, Czynniki, modele, strategia, diagnoza, 
PWN, Warszawa-Kraków 1998, s. 129.

3  Analiza fi nansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pod red. L. Bednarskiego, T. Waśniew-
skiego. Tom 1, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996, s. 313-329.
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nie dają jednak pełnego obrazu kondycji przedsiębiorstwa, powinny być wsparte 

innymi, zewnętrznymi informacjami4.

Jednym z zasadniczych narzędzi podejmowania decyzji przez podmioty go-

spodarcze jest ocena fi nansowa, oparta na wzorcach sprawdzonych w gospodar-

ce rynkowej. Jest ona niezbędna nie tylko do bieżącego zarządzania fi nansami 

przedsiębiorstwa, ale również w procesach ich prywatyzacji, badania kondycji 

fi nansowej oraz wyceny wartości majątku5.

W literaturze przedmiotu można także zauważyć tendencje do utożsamiania 

ze sobą pojęć kondycji i sytuacji fi nansowej przedsiębiorstwa, do których oceny 

stosowane powinny być kryteria takie jak: rentowność, płynność, ryzyko oraz 

niezależność fi nansowa6.

Kolejnym przykładem sugerowanych mierników oceny kondycji podmiotu 

jest badanie jej za pomocą: analizy płynności, rentowności, ryzyka (fi nansowego 

i przedsiębiorstwa), potencjału rozwojowego, a także przeprowadzenie ratingu 

kredytowego7. Jeszcze inną koncepcję doboru mierników pomiaru kondycji moż-

na zamknąć w zestawie składającym się z obszarów oceny takich jak: płynność, 

zyskowność, zadłużenie, sprawność działania, rynkowa wartość akcji i kapitałów 

podmiotu8.

W praktyce gospodarczej najczęstszym obszarem badania kondycji ekono-

micznej jest zbiór jednostek organizacyjnych funkcjonujących w danej gospodarce. 

Badania owych podmiotów są przeprowadzane w oparciu o kolejny rodzaj stan-

dardów, dotyczących pomiaru kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Jest ona 

mierzona zazwyczaj za pomocą podstawowych grup wskaźników ekonomiczno-

fi nansowych9:

rentowności, –

sprawności działania, –

4  M. Nowak, Praktyczna ocena kondycji fi nansowej przedsiębiorstwa. Metody i ograniczenia, 
Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998, s. 11.

5  M. Sierpińska, D. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, 
Warszawa 2004, s. 7.

6  W. Skoczylas, T. Waśniewski, Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji fi nansowej przedsię-
biorstwa, „Rachunkowość” 1998, nr 4, s. 58.

7  F.K. Kelly, K.C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001, 
s. 30.

8  M. Sierpińska, D. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według…, op. cit., s. 7-13.
9  Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo Akademii Eko-

nomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2001, s. 230.
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płynności, –

zadłużenia, –

rynku kapitałowego. –

Standardy odnoszące się do wybranych grup mierników ekonomiczno-fi nan-

sowych mówią o pożądanych stanach dla konkretnych miar stosowanych w każdej 

z wymienionych grup. Tak dla płynności standardem jest zachowanie wskaźnika 

w odpowiednim przedziale, dla zadłużenia – właściwej struktury kapitału, dla 

sprawności działania – odpowiedniego poziomu efektywności, a dla rentowności 

– wygenerowanie optymalnej wysokości i wyznaczenie progu.

Uniwersalizacja zasad i wzorców pozwala na przeprowadzenie analiz porównaw-

czych, będących podstawą podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze.

W gospodarce rynkowej występuje wiele czynników wpływających na stan 

kondycji podmiotu gospodarczego. Mogą mieć one charakter zewnętrzny lub 

wewnętrzny, a także oddziaływać na przedsiębiorstwo z różną siłą.

Czynnikami ilościowymi wpływającymi na kształtowanie kondycji ekono-

micznej podmiotów gospodarczych są natomiast zasoby10:

materialne, –

fi nansowe, –

pracy. –

Wzajemne relacje pomiędzy tymi zasobami determinują ogólną kondycję pod-

miotów, np. wzajemne relacje kosztów i wielkości sprzedaży decydują o wielkości 

wyniku fi nansowego. Budowanie optymalnej struktury zasobów, a w szczególności 

kapitałów, jest kluczowym czynnikiem zarządzania fi nansami w przedsiębior-

stwach11. Wiąże się to z kosztem pozyskania źródeł fi nansowania działalności, 

a w szczególności zarządzania wspominaną wcześniej płynnością fi nansową12.

Determinanty kondycji przedsiębiorstw wynikają z ich otoczenia, systemu go-

spodarczego, konkurencji oraz ich wnętrza. Czynniki zewnętrzne można podzielić 

natomiast na: wynikające z makrootoczenia i mikrootoczenia podmiotu.

W zależności od przedsiębiorstwa ten sam czynnik może pozytywnie wpływać 

na jej zmiany, bądź też doprowadzić do jej pogorszenia13.

10  E. Siemińska, Metody pomiaru i oceny kondycji fi nansowej przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 
2002, s. 55.

11  E. Brigham, L.C. Gapensky, Zarządzanie fi nansami. Tom II, PWE, Warszawa 2000, 
s. 162.

12  J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie fi nansowe. Tom II, Wyd. Fundacji Rozwoju Rachun-
kowości, Warszawa 1998, s. 131.

13  M. Nowak, Praktyczna ocena kondycji…, op. cit., s. 600
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Rys. 2. Determinanty kondycji przedsiębiorstwa

DETERMINANTY 
WYNIKAJĄCE Z:

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE KONDYCJĘ RODZAJ RYZYKA

MAKRO-
OTOCZENIA

System polityczny.• 
System fi nansowy.• 
Zasady rachunkowości.• 
 Czynniki makroekonomiczne: infl acja, rozwój • 
gospodarczy itp.
Regulacje prawne.• 
System podatkowy.• 

SYSTEMATYCZNE

MIKRO-
OTOCZENIA

Specyfi kacje branży.• 
 Poziom konkurencji na rynku: siła przetargowa • 
dostawców i nabywców, otwartość rynku, 
intensywność walki konkurencyjnej, substytuty.

SPECYFICZNE

WNĘTRZA PODMIOTU

 Zasoby przedsiębiorstwa: rzeczowe • 
i fi nansowe, ludzkie, jakość systemu informacji, 
kultura organizacyjna.
 Image przedsiębiorstwa i jego pozycja na rynku.• 
Jakość procesów zarządczych.• 

SPECYFICZNE

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: E. Siemińska, Metody pomiaru... op. cit., s. 46-38.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych wpływających na kon-

dycję ekonomiczną podmiotu można zaliczyć14:

Koniunkturę gospodarczą, która podlega cyklicznym wahaniom o niere-1. 

gularnej amplitudzie i sile wahań. Wpływa ona na wszelkie podmioty go-

spodarcze na rynku i może powodować zarówno poprawę, jak i pogorsze-

nie się sytuacji przedsiębiorstwa.

Infl ację2. 15, powodującą spadek siły nabywczej pieniądza, co przekłada się 

na wzrost ogólnego poziomu cen. Wysoki poziom infl acji wpływa także 

na poziom odsetek od kredytów, co może przełożyć się na spadek real-

nej wielkości kapitałów własnych podmiotu, jego należności oraz zasobów 

pieniężnych. Infl acja przekłada się także na zniekształcenie rzeczywistego 

obrazu procesów gospodarczych, wpływa na poziom rentowności oraz za-

dłużenia przedsiębiorstwa.

Politykę rządu, która wywiera decydujący wpływ na sytuację fi nansową 3. 

podmiotu, może oddziaływać na jego kondycję ekonomiczną. W sferze 

14  E. Siemińska, Metody pomiaru i oceny kondycji… op. cit., s. 46-48.
15  Infl acja – procentowy przyrost przeciętnego poziomu cen i dóbr i usług w ciągu roku. 

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2000, s. 18.
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regulacyjnej stwarza warunki organizacyjne dla życia gospodarczego, takie 

jak polityka fi skalna czy pieniężna, przepisy prawne, zasady rachunkowo-

ści, kształtowania rynku kapitałowego itp.

Konkurencję w ujęciu branżowym, przedstawianą w postaci pięciu sił Por-4. 

tera. Są nimi: siła przetargowa nabywców, dostawców, groźba pojawienia 

się substytutów i nowych konkurentów na rynku oraz konkurencja we-

wnątrz danego sektora16.

Faktyczny stan podmiotów uzależniony jest zatem także od koniunktury 

gospodarczej. Uwarunkowania gospodarcze nie pozostają w bezruchu. Po roz-

woju może nastąpić panika na giełdzie bądź gwałtowne załamanie. Ekspansja 

gospodarcza ustępuje miejsca recesji. Zjawiska te mogą być wynikiem zmian cen, 

stóp procentowych, poziomu zatrudnienia, i przyjmują nazwę cyklów koniunk-

turalnych17.

Każdy podmiot dotykany jest przez te same uwarunkowania rynkowe, do-

tyczące pozostałych podmiotów na tym samym obszarze. Jeżeli wzrastają płace, 

do gospodarki dociera większa ilość pieniądza. Sytuacja taka spowoduje wzrost 

cen, czyli infl ację. Procesy zachodzące w otoczeniu jednostek organizacyjnych 

wywołają w ich wnętrzu podobne zmiany, a przez to uwarunkują pewne trendy 

w generowanych przez nie wynikach.

Czynniki wewnętrzne odgrywają równie ważną rolę w kształtowaniu kondycji 

podmiotów gospodarczych. Mogą one mieć charakter jakościowy i ilościowy. Do 

czynników jakościowych zalicza się18:

jakość procesów zarządczych; –

jakość kadry kierowniczej; –

jakość systemu informacji, a w szczególności systemu fi nansowo-księgowego  –

oraz zarządzania organizacją;

możliwość skutecznej kontroli przedsiębiorstwa; –

jakość posiadanych aktywów oraz technologii; –

pozycję na rynku; –

kulturę organizacyjną. –

Szczególną rolę spośród wyżej wymienionych czynników pełnią systemy 

informacyjne, bezpośrednio wpływające na jakość procesów podejmowania decy-

16  M. Walczak, Modele analizy fi nansowej i ich przydatność w warunkach polskich, Zeszyty Teo-
retyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 1999, nr 52, s. 30.

17  D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, op. cit., s. 223.
18  E. Siemińska, Metody pomiaru i oceny kondycji…, op. cit., s. 53.
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zji. Pozwalają one na skuteczne zarządzanie inwestycjami, produkcją, logistyką, 

kontaktami z klientami i kontrahentami, a także w efekcie końcowym wynikiem 

fi nansowym. Informacja staje się determinantą sukcesu lub porażki przedsiębior-

stwa, bowiem tradycyjne zasoby materialne, ludzkie czy fi nansowe z reguły są 

łatwo dostępne na rynku, natomiast pozyskanie odpowiedniej jakości informacji 

jest zarówno kosztowne, jak i utrudnione przez szum informacyjny, będący nie-

odłącznym elementem procesów gospodarczych19.

Wymienione czynniki (wartości nienamacalne podmiotu) stanowią również 

determinanty wartości rynkowej podmiotu gospodarczego. Staje się ona zatem in-

tegralnym elementem badań kondycji ekonomiczno-fi nansowej przedsiębiorstw.

Współcześnie priorytetem jednostek gospodarczych jest zaspokajanie potrzeb 

ich właścicieli. Oznacza to wymóg tworzenia i utrwalania wartości, a więc opra-

cowania i adaptowania systemu zarządzania, który kładłby szczególny nacisk na 

zaspokajanie ich potrzeb20. W związku z tym współczesne podmioty gospodarcze 

szukają różnorodnych źródeł generowania wartości.

Kreacja wartości przedsiębiorstw jest procesem składającym się z trzech faz: 

tworzenia, utrzymywania oraz realizacji wartości. Pierwszy z procesów – tworzenie 

wartości – wiąże się z utrzymaniem przez przedsiębiorstwo zwrotu z kapitału na 

poziomie wyższym niż koszt jego kapitału. Jest to zdolność do zaoferowania klien-

tom wyrobu bądź usługi po cenie spełniającej warunek wypracowania dodatniego 

zwrotu. Najczęściej proces ten prowadzi do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Jednak samo wytworzenie wartości nie jest wystarczające. Równie ważnym 

procesem jest utrzymanie owej wartości tak, aby nie uległa zniszczeniu, zmar-

notrawieniu.

Ostatnia faza (realizacja wartości) związana jest z realizacją wartości poprzez 

kapitałową aprecjację akcji i wypłacane dywidendy. Ponadto istotną kwestią na 

tym etapie jest poinformowanie rynku o wytworzonej wartości. Tylko te spółki, 

które na czas dostarczają rynkowi wiarygodnych informacji, uznawane są za te 

posiadające efektywny system zarządzania wartością21.

Do osiągnięcia powyższych trzech celów prowadzą następujące elementy, 

obecne w toku ciągłego kreowania wartości22:

19  Ibidem, s. 53.
20  C. Suszyński, Przedsiębiorstwo, zarządzanie, wartość, PWE, Warszawa 2007, s. 113.
21  A. Black, P. Wright, J.E. Bachman, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowa-

nie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 85-87.
22  Controlling w działalności przedsiębiorstwa, pod red. E. Nowaka, PWE, Warszawa 2004, 

s. 334.
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opracowywanie strategii; –

identyfi kacja nośników wartości; –

obliczanie i ocena mierników kreowania wartości; –

monitorowanie i raportowanie; –

motywowanie; –

komunikacja. –

Aby efektywnie kreować wartość podmiotu, należy posłużyć się odpowiednimi 

miernikami kreowania wartości przedsiębiorstwa. Zostały one sklasyfi kowane 

w trzech grupach23:

oparte na analizie dochodu rezydualnego:a) 

zysk ekonomiczny; –

ekonomiczna wartość dodana (EVA); –

rynkowa wartość dodana (MVA). –

oparte na analizie przepływów pieniężnych:b) 

wartość dodana dla akcjonariuszy (SVA); –

zwrot z inwestycji wyrażony w przepływach gotówki. –

oparte na całkowitym zwrocie dla akcjonariuszy (TSR).c) 

Zarządzanie wartością powstało w odpowiedzi na pojawiające się w praktyce 

problemy związane z oddzieleniem własności od procesów zarządzania, a przez to 

ze zjawiskiem rozbieżności celów kierownictwa przedsiębiorstwa oraz celów jego 

właścicieli. Pomysł zarządzania skupionego na kreowaniu wartości dla akcjonariu-

szy poprzez zwiększanie rynkowej wartości przedsiębiorstwa oraz dochodu jego 

właścicieli integruje koncepcje planowania strategicznego z szeroko stosowanymi 

metodami wyceny24.

Wdrożenie VBM jest warunkiem niezbędnym dla polepszenia konkuren-

cyjności oraz perspektyw rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Zarządzanie 

wartością wymaga ciągłych działań wzmacniających pozycję konkurencyjną także 

na rynku pozyskiwania kapitałów, a więc działań ukierunkowanych na wzrost 

wartości dla akcjonariuszy. Warunkiem efektywności takich działań jest zapew-

nienie odpowiedniego poziomu satysfakcji dla wszystkich grup inwestorów oraz 

interesariuszy przedsiębiorstwa, także pracowników, klientów, a nawet społecz-

ności lokalnych25.

23  S. Marciniak, Controlling. Filozofi a i projektowanie, Difi n, Warszawa 2004, s. 172.
24  Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, praca zbiorowa, red. 

A. Herman, J. Bieliński, CEDEWU, Warszawa 2001, s. 7.
25  Ibidem, s. 13.
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W koncepcji VBM kluczowe miejsce zajmuje analiza ekonomicznej wartości 

dodanej (ang. Economic Value Added – EVA), która jest próbą rozwiązania proble-

mu związanego ze stworzeniem miernika skorelowanego z dobrem akcjonariuszy 

(udziałowców), jak i odzwierciedla efekty działań podejmowanych przez zarzą-

dzających przedsiębiorstwami26.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze rozważania dotyczące systemu badań kondy-

cji ekonomiczno-fi nansowej przedsiębiorstw, należałoby do podstawowej grupy 

branych pod uwagę czynników dodać także szeroko rozumiane pojęcie wartości. 

Może być ona rozumiana jako odzwierciedlenie realizowanych celów, w postaci 

wypracowanej wartości rynkowej, czyli powiększonej o zasoby niematerialne 

wartości księgowej podmiotu; czy też zgodnie z koncepcją EVA efekt podejmo-

wanych przez właścicieli przedsiębiorstwa działań.

Wartość podmiotu stanowi zatem syntetyczny obraz procesów ekonomiczno-

fi nansowych występujących w danym podmiocie. Jeżeli przeprowadzone zostaną 

badania w postaci np. analizy przyczynowej, można będzie sprawnie zarządzać 

podmiotem, tak, aby jego kondycja nie ulegała pogorszeniu, bądź stawała się 

coraz lepsza.

Wartość przedsiębiorstwa z pewnością stanowi wyzwanie współczesnego 

systemu badań kondycji ekonomiczno-fi nansowej podmiotów gospodarczych. 

Świadczy o tym coraz szersze zastosowanie VBM w rozwijających się przedsię-

biorstwach. Należy uznać, że zainteresowany badaniem kondycji powinien szcze-

gólnie zwrócić uwagę na wartość, ponieważ główne jej determinanty stanowią 

podstawę wnioskowania o poziomie rozwoju, czy efektywności danego podmiotu. 

Dzięki wartości rynkowej możliwe jest także uzyskanie przewagi konkurencyjnej 

wobec innych jednostek gospodarczych. Można zatem stwierdzić, że rola wartości 

podmiotów systematycznie rośnie i staje się coraz ważniejszym czynnikiem oceny 

kondycji ekonomiczno-fi nansowej.

26  L. Bednarski, Analiza fi nansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002, s. 150.
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ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

ROLE OF VALUE IN SYSTEM OF ESTIMATING ECONOMICAL 

AND FINANCIAL SHAPE

Summary

Th e value of a company is getting more and more important aspect of its eco-
nomical and fi nancial shape. Estimating economic effi  ciency becomes a base 
of taking decisions in enterprises. It is composite process with many elements, 
from the sight of economically – fi nancial shape of a company.

Value of a company presents synthetic image of many processes that take 
place in it. Processes like growing income for its owners, processes of admin-
istration, including human recourses or estimating it’s growth towards other 
companies – determine its value.

Many factors are usually taken under consideration while estimating shape or 
effi  ciency of an enterprise. Usually they are divided into three groups: micro 
surrounding, macro surrounding and inside factors of a company. While 
taking under consideration macro features, mostly used of them are: political 
and fi nancial system of economy, principles of accountancy, infl ation or the 
tax system. In micro surrounding most important factors are usually: level of 
competition on market, substitutes or intensity of competitive battle.

Th e inside of a company is being measured by a group of indexes which 
presents its actual state. Most popular of them are for example: return on 
sales (ROS), current ratio (CR), earnings before deducting interest and taxes 
(EBIT) or earnings per share (EPS). However, in past several years simi-
lar importance of indexes is turning towards those, related to VBA (value 
based management), like: total shareholder return (TSR), market value added 
(MVA) or economic value added (EVA).

Nowadays factors related with value base management, and immaterial values 
of enterprises – eff ect actual value of enterprise. Th erefore, value becomes 
an integral element in system which is estimating economical and fi nancial 
shape of economic subjects.

In latest period value of enterprise has become a challenge for system of esti-
mating its economical and fi nancial shape. It is possible to ascertain, that the 
role of value systematically grows, and becomes one of the most important 
factors in estimating subjects economical and fi nancial effi  ciency.

Translated by Aleksandra Szuścicka


