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Finansowanie przedsiębiorcy 

Finansowanie 
przedsiębiorcy 

prospektywne retrospektywne 



Finansowanie prospektywne 

 

 dotyczy sytuacji, kiedy przedsiębiorca 
wykosztuje do finansowania zewnętrzne 
środki finansowe; 

 środki na sfinansowanie zaciągniętych 
zobowiązań pochodzą z przyszłych wpływów  

 



Finansowanie retrospektywne 

 podstawą finansowania działalności 
gospodarczej są własne zasoby finansowe 
przedsiębiorcy; 

 środki pochodzą przede wszystkim z zysków 
oraz z tytułu wcześniej zaangażowanych 
kapitałów; 

 na poziom wewnętrznych źródeł finansowania 
wpływa również polityka w zakresie tworzenia i 
wykorzystywania rezerw i zarządzania zapasami; 

 zalicza się tu również amortyzację środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych   



Źródła 
finansowania  

zewnętrzne 

Własne: 

- kapitał założycielski; 

- podwyższenie kapitału; 

- dopłaty; 

- pożyczki wewnątrz grupy 
kapitałowej 

Obce, np.: 

- kredyt,  

- obligacje, 

faktoring  

wewnętrzne 

Własne: 

- wypracowany zysk;  

- polityka dysponowania 
rezerwami; 

- sprzedaż albo amortyzacja 
aktywów 



Kapitał własny  Kapitał obcy 

termin zwrotu bezzwrotny zwrotny 

ryzyko dawców wysokie umiarkowane 

kontrola przez 
dawców 

istotna umiarkowana 

odpłatność nieodpłatny odpłatny 



Rodzaj 
kapitał

u  
Zalety Wady 

własn
y 

- stabilne źródło finansowania 
przedsiębiorcy (bezzwrotne); 
- pozytywnie wpływa na płynność 
finansową; 
- pełni funkcję gwarancyjną 
i informacyjną dla wierzycieli 
 

- bywa uszczuplany w sytuacji, gdy 
przedsiębiorca wykazuje stratę; 
- w przypadku likwidacji przedsiębiorcy 
roszczenia posiadaczy praw udziałowych są 
zaspokajane jako ostatnie; 
- cena kapitału 

obcy - elastyczne źródło finansowania; 
- stwarza możliwość wzrostu 
rentowności kapitału własnego poprzez 
obniżenie obciążeń podatkowych; 
- daje realną szansę finansowania 
inwestycji, gdy przekracza to 
możliwości finansowe przedsiębiorcy; 
- umożliwia kształtowanie struktury 
kapitału przedsiębiorcy 
 

- okres korzystania jest ograniczony i kapitał 
podlega zwrotowi; 
- jest stosunkowo trudno dostępny; 
- jest uzależniony od koniunktury 
gospodarczej; 
- jest stosunkowo drogi (np. obowiązek 
zapłaty odsetek); 
- uzyskanie wymaga zabezpieczeń; 
- w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa 
roszczenia wierzycieli mają pierwszeństwo 
przed roszczeniami posiadaczy praw 
udziałowych 



Kapitały własne 



Źródła 
finansowania  

zewnętrzne 

Własne: 

- kapitał założycielski; 

- podwyższenie kapitału; 

- dopłaty; 

- pożyczki wewnątrz grupy 
kapitałowej 

Obce, np.: 

- kredyt,  

- obligacje, 

faktoring  

wewnętrzne 

Własne: 

- wypracowany zysk;  

- polityka dysponowania 
rezerwami; 

- sprzedaż albo amortyzacja 
aktywów 



Charakterystyka ogólna 

 kapitał własny jest przekazywany do 
dyspozycji przedsiębiorcy bezterminowo i 
nieodpłatnie; 

 przekazujący kapitał oczekują w przyszłości 
wynagrodzenia za powierzony kapitał w 
formie dywidendy, a więc udziału w 
wypracowanych przez przedsiębiorcę 
zyskach 



Funkcje kapitału własnego 

założycielska; 

 finansowa; 

gwarancyjna; 

 informacyjna 


