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Synopsis. W pracy przedstawiono kształtowanie się rentowności kapitału własnego w przedsiębiorstwach branży 
paszowej oraz na przykładzie wybranej wytwórni pasz wskazano czynniki wpływające na stopę zwrotu z kapitału 
własnego. Z analizy wynika, że w latach 2006-2007 na badany wskaźnik miały wpływ: rotacja majątku oraz mnożnik 
kapitałowy. W kolejnych latach decydującym czynnikiem była stosowana polityka sprzedaży, która w zależności 
od sytuacji na rynku miała charakter marketingowy lub kosztowy. Z badań wynika, że w całym okresie badawczym 
najmniejsze znaczenie miała polityka fi nansowa. 

Wstęp
Ostatnie lata przyniosły duży postęp w rozwoju metod pozwalających dokonać ocenę sytuacji fi nan-

sowej jednostki gospodarczej. Jednak jednym z głównych celi przedsiębiorstwa pozostało wypracowanie 
dodatniego wyniku fi nansowego. Stopień realizacji tego celu interesuje szeroką gamę zainteresowanych, 
od wierzycieli (np. banki kredytujące podmiot) i inwestorów poprzez kadrę zarządzającą aż do właści-
cieli. Sam wynik fi nansowy jako wielkość bezwzględna nie stanowi dostatecznej podstawy do sformu-
łowania pełnej oceny efektywności gospodarczej [Kowalczyk, Kusak 2006]. Dlatego najważniejszym 
elementem oceny efektywności działania zainwestowanego kapitału pozostaje, nadal rentowność kapi-
tału własnego mierzona relacją zysku netto do kapitału własnego [Bera 2009]. Bieniasz i współautorzy 
[2008] podkreślają, iż syntetyczny wskaźnik (rentowność kapitału własnego) nie dostarcza szerokich 
możliwości poznawczych. Dopiero zastosowanie układu wskaźników rentowności w tzw. „piramidzie 
wskaźników” pozwala dokonać analizy trójwymiarowej, tj. w zakresie rachunku: zasobów, strumieni 
i czynników (sił) [Micherda 2008], tym samym umożliwia lepszą interpretację i określenie zależności 
przyczynowo-skutkowych.

Sierpińska i Jachna [1997] twierdzą, że zastosowanie układu wskaźników pozwala wskazać przyjętą 
przez przedsiębiorstwo strategię rozwoju obejmującą politykę:
 – cen oraz kontrolę kosztów wyznaczających udział zysku w sprzedaży, czyli marżę zysku,
 – inwestycji, od której zależy produktywność,
 – fi nansową, która określa strukturę zadłużenia, umożliwiająca zwiększenie rentowności inwestycji 

lub powodującej jej spadek.
Celem artykułu było wskazanie czynników kształtujących rentowność kapitału własnego przedsię-

biorstwa branży paszowej oraz określenie siły i kierunku wpływu tych czynników. By zwiększyć wartość 
poznawczą pracy, dokonano także analizę porównawczą, w której porównano wyniki osiągnięte przez 
badaną jednostkę z osiągnięciami innych organizacji z tej branży. Realizacja postawionego celu jest o 
tyle istotna, że w literaturze przedmiotu znajduje się niewiele prac dotyczących rentowności branży 
paszowej1, która w ostatnich latach ma coraz większe znaczenie ze względu na coraz szersze wykorzy-
stanie pasz gotowych przez rolników w żywieniu zwierząt, w tym szczególnie trzody chlewnej i drobiu.

1 Należy podkreśli, iż w literaturze nie spotyka się benchmarkingów, umożliwiających porównania osiągnięć danej or-
ganizacji z osiągnięciami innych podobnych jednostek. W literaturze, można jedynie znaleźć wskaźniki wzorcowe dla 
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, tj. działu, do którego zalicza się sekcję przedsiębiorstw produkujących pasze 
i karmę dla zwierząt.
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Metodyka badań
Do przeprowadzenia analizy przyczynowo-skutkowej rentowności posłużono się danymi Wytwórni 

Pasz „Lira” zamieszczanymi w sprawozdaniach fi nansowych publikowanych w Monitorach Polski B w 
latach 2006-20092. 

Przedstawienia powiązań przyczynowo-skutkowych dokonano wykorzystując zmodyfi kowany w 
latach 70. XX w., model Du Ponta. Zmiana wcześniejszego modelu polegała na poszerzeniu dotych-
czasowego układu wskaźników (tj. rentowności sprzedaży netto i rotacji aktywów) o tzw. „mnożnik 
kapitału”, który stał się „trzecim obszarem” zainteresowania. Tym samym otrzymano model, w którym 
analizie można poddać trzy główne czynniki wpływające na rentowność kapitału własnego (ROE): zysk 
zawarty w każdej złotówce przychodów ze sprzedaży – rentowność sprzedaży (ROS), efektywność 
wykorzystania aktywów fi rmy – rotację aktywów (TAT), wielkość kapitałów własnych skierowaną na 
fi nansowanie aktywów przedsiębiorstwa (ER). Związki między tymi wielkościami można przedstawić 
w postaci równania [Jakubczyc 1999]:

ROE = ROS x TAT x ER

ROE =
zysk netto

x
sprzedaż

x
pasywa ogółem

sprzedaż aktywa ogółem kapitał własny
Taki układ wskaźników pozwala jedynie wskazać czynniki wpływające na rentowność kapitału 

własnego. Jednak do oceny rentowności konieczne jest wskazanie zależności zachodzących między tymi 
czynnikami cząstkowymi a wskaźnikiem podstawowym. Badanie tych zależności oraz kwantyfi kację sił 
i kierunku wpływu czynników cząstkowych (tj. ROS, TAT, ER) w artykule dokonano stosując metodę 
różnicowania, która wymagała wykonania kolejno następujących po sobie działań:
 – ustalenia odchylenia bezwzględnego wielkości podstawowej (ROE):
∆ROE=ROE1 – ROE0
gdzie:
ROE1 – rentowność kapitału własnego w okresie sprawozdawczym (badanym),
ROE0 – rentowność kapitału własnego w okresie wcześniejszym, 

 – określenia wpływu zmiany kolejnych czynników cząstkowych (tj. ROS, TAT, ER) na wielkość od-
chylenia badanego zjawiska (w tym przypadku ROE):
∆ROEROS = (ROS1 - ROS0) x TAT0 x ER0
gdzie: 
ROS1 – rentowność sprzedaży netto w okresie sprawozdawczym (badanym),
ROS0 –  rentowność sprzedaży netto w okresie wcześniejszym,
∆ROETAT = ROS1 x (TAT1 - TAT0) x ER0
TAT1 - rotacja aktywów w okresie sprawozdawczym (badanym),
TAT0 – rotacja aktywa w okresie wcześniejszym, 
∆ ROEER = ROS1 x TAT1 x (ER1 - ER0)
gdzie:
ER1 – mnożnik kapitałowy w okresie sprawozdawczym (badanym),
ER0 – mnożnik kapitałowy w okresie wcześniejszym. 

 – ustalenie siły i kierunku wpływu zmian czynników na stopę zwrotu z kapitału własnego.
W celu przedstawienia rentowności kapitału własnego oraz czynników cząstkowych miary podsta-

wowej dla całej branży paszowej wykorzystano niepublikowane dane GUS z lat 2006-2009 [Bilansowe 
wyniki…2006-2009].

Rentowność branży paszowej w latach 2006-2009
Z przeprowadzonych dotychczas rozważań wynika, że na wielkość rentowności kapitału własnego 

ma wpływ: rentowność sprzedaży netto (ROS) – odzwierciedlająca stosowaną politykę cen, szybkość 
rotacji posiadanych aktywów (TAT) oraz struktura zaangażowanego kapitału, tj. udział kapitału własnego 
i obcego. W tabeli 1 przedstawiono kształtowanie się w latach 200-2009 wskaźnika podstawowego (tj. 
ROE) i jego składowych tworzących model DuPonta w przedsiębiorstwach produkujących pasze i karmy 
dla zwierząt na tle przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. 
2 Dane te zostały pozyskane przez K. Barłożyka w celu przygotowania pracy licencjackiej pt. Ocena sytuacji fi nansowej 

Wytwórni Pasz „Lira” sp. z o.o. w latach 2006-2009.
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Z zaprezentowanych danych wynika, że przedsiębiorstwa produkujące pasze w latach 2006 i 2009 
osiągały niższą stopę zwrotu z kapitału własnego niż przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, przy 
wyższej rotacji posiadanych aktywów i porównywalnej rentowności sprzedaży netto. Wskaźnik ten odpo-
wiednio kształtował się na poziomie 14,4 i 13,5%. W latach 2007 i 2008, rentowność kapitału własnego w 
wytwórniach pasz przewyższała wielkości tego wskaźnika w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego 
w 2007 roku o 2,3 p.p. i w 2008 roku o 0,1 p.p. i wynosiła odpowiednio 16,1 i 14,5%. Nastąpiło to przy 
zmniejszeniu szybkości obrotu aktywami, ale przy wzroście mnożnika kapitału własnego.

Podsumowując można stwierdzić, że sytuacja fi nansowa branży paszowej była zadawalająca, ponie-
waż znacząco nie odbiegała od poziomu rentowności kapitału własnego w przedsiębiorstwach przemysłu 
spożywczego.

Czynniki wpływające na rentowność kapitału własnego
W celu określenia siły i kierunku działania czynników wpływających na rentowność kapitału własnego, 

posłużono się danymi fi nansowymi Wytwórni Pasz „Lira” sp. z o.o. Spółka ta jest jedną z 29 wytwórni 
pasz w Wielkopolsce, ma jeden z nowocześniejszych mieszalni pasz w Polsce oraz trzy punkty handlowe, 
w tym dwa znajdują się na terenie woj. wielkopolskiego, a jeden woj. mazowieckiego. Przedsiębiorstwo 
nie jest jednostką dużą, bowiem majątek ogółem w roku 2009 kształtował się na poziomie 26 826 tys. 
zł., a przychody ze sprzedaży produktów osiągnęły wielkość 64 367 tys. zł (tab. 2).

Tabela 1. Wielkość wskaźników rentowności, rotacji aktywów i struktury kapitału w dziale przedsiębiorstw 
przemysłu spożywczego oraz branży paszowej w latach 2006-2009
Table 1. Size of the return, the assets turnover and the structure of capital in enterprises of the food industry and 
feed industry in 2006-2009
Wyszczególnienie/Specifi cation Rok/

year
TAT ER ROS ROA ROE 

[%]

Przedsiębiorstwa produkujące pasze i 
karmy dla zwierząt/
Enterprises producing feed and pedfoods

2006 2,0 1,7 4,1 8,4 14,4
2007 1,9 2,1 4,1 7,5 16,1
2008 1,9 2,1 3,6 6,9 14,5
2009 2,1 1,7 3,7 7,7 13,5

Przedsiębiorstwa przemysłu 
spożywczego/
Enterprises of the food industry

2006 1,8 2,1 4,0 7,4 15,6
2007 1,8 2,1 3,5 6,6 13,8
2008 2,0 1,7 4,1 8,4 14,4
2009 1,9 2,1 4,1 7,5 16,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie niepublikowanych danych GUS 2010
Source:own study based on unpublished GUS data (2010)

Tabela 2. Analiza rentowności badanego przedsiębiorstwa branży paszowej 
Table 2. Profi tability analysis of the feed enterprise

2006 2007 2008 2009 (1) Zysk netto 
[tys. zł]/

Net profi t 
[thous. PLN]

1 736 1 989 390 975 2006 2007 2008 2009 (5=1:2) 
ROS 
[%]3,2 3,1 0,6 1,5

2006 2007 2008 2009 (2) Sprzedaż 
[tys. zł/ Sale 
[thous. PLN]

54 071 63 505 65 809 64 367 2006 2007 2008 2009 (6=2:3) 
TAT2,4 2, 8 2,6 2,4 2006 2007 2008 2009 (8=6*7*8) 

ROE [%]2006 2007 2008 2009 (3) Aktywa/ 
Assets [thous. 

PLN]

21,8 21,8 3,2 7,4
22 520 22 874 24 959 26 826 2006 2007 2008 2009 (7=3:4) 

ER2,8 2,5 2,0 2,0
2006 2007 2008 2009 (4) Kapitał 

własny / 
Equity capital 
[thous. PLN]

7 949 9 126 12 246 13 222
ROS – rentowność sprzedaży netto, TAT – rotacja aktywów, ER 
– monożnik kapitałowy, ROE rentowność kapitału własnego/
ROS –  return on sale, TAT –  assets turnover, ER - multiplier of 
capital, ROE –  return of equity
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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W tabeli 2 przedstawiono kształtowanie się rentowności tego przedsiębiorstwa w latach 2006-2009. 
Z danych wynika, że w latach 2006-2007 jednostka wypracowała wyższą stopę zwrotu z kapitału wła-
snego, niż średnia w grupie przedsiębiorstw produkujących pasze (tab. 1 i 2). Ta wysoka rentowność 
była następstwem szybkiego obrotu aktywami, który kształtował się na poziomie 2,4 (w 2006 r.) i 2,8 (w 
2007 r.) (średnia w branży wynosiła 2,0) oraz wykorzystaniem zjawiska „dźwigni fi nansowej”, bowiem 
mnożnik kapitału wynosił w tych latach odpowiednio: 2,8 i 2,5. Z danych przedstawionych w tabeli 2 
wynika, że w 2008 roku nastąpił znaczący spadek ROE w stosunku do roku poprzedniego, bo o 18,6 p.p. 
Był on spowodowany spadkiem ROS o 2,54 p.p., spowolnieniem TAT o 1,14 p.p. oraz zmniejszeniem ER 
o 0,47 p.p. (tab. 2). Biorąc pod uwagę przedstawione zmiany wynika, że zmniejszenie ROE badanego 
przedsiębiorstwa było następstwem wyraźnego spadku rentowności sprzedaży (94,9%). Pozostałe dwa 
czynniki cząstkowe miały o wiele mniejsze znaczenie, ponieważ ich łączna siła wpływu wynosiła zale-
dwie 5%. W 2009 roku obserwuje się ponownie znaczącą rolę rentowności sprzedaży w kształtowaniu 
rentowności kapitału własnego. Wzrost ROE o 4,19 p.p. był spowodowany wzrostem ROS o 0,92 p.p., 
której siła oddziaływania wynosiła 86,6%. 

Tabela 3. Wpływ rentowności sprzedaży, rotacji aktywów i struktury kapitału na rentowność kapitału własnego 
Table 3. Infl uence of the return on sales, the asset turnover and the structure of capital on the profi tability
Rok/
Year

Odchylenie bezwzględne*/
Absolute deviation

Wpływ zmiany czynników na 
wielkość odchylenia ROE/ 
Infl uence of the change of 

factors on the size of deviation

Siła wpływu [%]/ 
Strength of the infl uence

ΔROS ΔTAT ΔER ΔROE ΔROEROS ΔROETAT ΔROEER ROS na 
ROE

TAT na 
ROE

ER na 
ROE

2007 -0,08 0,38 -0,33 -0,04 -0,53 3,33 -2,84 7,9 49,7 42,4

2008 -2,54 -0,14 -0,47 -18,61 -17,67 -0,21 -0,73 94,9 1,2 3,9

2009 0,92 -0,24 -0,01 4,19 4,96 -0,73 -0,03 86,6 12,8 0,6

* Wielkość wskaźników przedstawiono w tab. 1
Źródło: opracowanie własne
 Source: own study

Wzrost ROE został zmniejszony dalszym spowolnieniem TAT o 0,24 p.p., którego siła negatywnego 
wpływu wynosiła prawie 13%. Mnożnik kapitałowy miał zdecydowanie niewielkie znaczenie, pomimo 
zwiększenia udziału kapitału obcego w kapitale ogółem.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że na kształtowanie się stopy zwrotu kapitału własnego w badanym 
okresie największy wpływ miała rentowność sprzedaży, co wskazuje, że w przedsiębiorstwie stosuje się 
politykę sprzedaży, która w zależności od sytuacji na rynku przyjmuje postać polityki marketingowej 
lub kosztowej.

Podsumowanie
W latach 2006-2009 rentowność kapitału własnego w przedsiębiorstwach produkujących pasze dla 

zwierząt kształtowała się na poziomie od 16% w 2007 roku do 13,5% w 2009 roku. W badanej jednostce 
ROE w pierwszych dwóch latach analizy była zdecydowanie wyższa i wynosiła prawie 22%. W dwóch 
kolejnych latach obserwuje się wyraźny spadek, którego przyczyną w 2008 roku było zmniejszenie ren-
towności sprzedaży netto, spowolnienie rotacji aktywów oraz obniżenie udziału kapitału obcego w kapitale 
ogółem. Największy wpływ z tych trzech czynników mała rentowność sprzedaży netto, co wskazuje że 
w przedsiębiorstwie w zależności od sytuacji na rynku wykorzystuje się politykę marketingową, tj. dużej 
sprzedaży (2008 rok) lub politykę kosztową, tj. kontroli kosztów w celu wygenerowania wyższego zysku 
(2009 rok). Natomiast nie przywiązuje się dużej wagi do lepszego wykorzystania posiadanego majątku 
oraz polityki fi nansowej.
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Summary
The paper presents the development of the profi tability of equity capital in companies and feed industry as an 

example of chosen feed companies, indicated factors affecting the rate of return on equity. The analysis shows that 
in 2006-2007, to study rate was infl uenced by the rotation of assets and equity multiplier. In subsequent years, the 
decisive factor was used sales policy, which, depending on the market situation was a marketing or cost. Research 
shows that over the whole study period was the least important fi nancial policy.
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