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Synopsis. W opracowaniu zaprezentowano wyniki fi nansowe jednoosobowych spółek hodowli roślin i zwierząt 
Agencji Nieruchomości Rolnej na tle zbiorowości gospodarstw prowadzących sprawozdawczość dla GUS w latach 
2006-2009. Przeanalizowano zmiany w strukturze rachunku zysku i strat oraz osiąganych wynikach fi nansowych 
przez te dwie zbiorowości. Przeprowadzona analiza wykazała znaczne różnice spowodowane odmienną specyfi ką 
działalności przedsiębiorstw hodowlanych. Uzyskiwane wyniki fi nansowe w latach 2006-2009 spółek ANR należy 
uznać za zadowalające z punktu oceny pomnażania wartości właścicielskiej.

Wstęp 
W polskim rolnictwie strategiczną rolę odgrywają spółki hodowli roślin i zwierząt, nad którymi nad-

zór właścicielski sprawuje Agencja Nieruchomości Rolnych [Grzegorzewska 2008]. Spółki te powstały 
w wyniku rozpoczętego z końcem lat 90. XX wieku procesu przekształceń własnościowych. Tworzono 
je głównie na bazie państwowych ośrodków hodowli zarodowej i stacji hodowli roślin. W tym okresie 
ówczesny OT AWRSP w Warszawie (od 2003 Agencja Nieruchomości Rolnych) przejął aktywa i pasywa 
125 zlikwidowanych specjalistycznych przedsiębiorstw rolnych [Dzun 2011]. Spółki nadzorowane przez 
ANR od tamtego czasu przeszły intensywny proces restrukturyzacji polegającej na prywatyzacji, likwi-
dacji oraz łączeniu w większe jednostki. Obecnie Agencja sprawuje nadzór nad 49 spółkami – 8 z nich 
zajmuje  się hodowlą roślin rolniczych i ogrodniczych, 21 – hodowlą zwierząt gospodarskich, pozostałe 
20 to stadniny koni i stada ogierów [Nawrocki 2010]. Należy w tym miejscu podkreślić, iż spółki hodowli 
roślin i zwierząt ANR nie są jedynie typowymi gospodarstwami rolniczymi o dużej skali produkcji, bo-
wiem mają one obowiązek prowadzenia kosztownej hodowli twórczej, jak i zachowawczej roślin oraz 
zwierząt [Runowski 1997]. Aby jednak prowadzić i rozwijać prace w zakresie postępu biologicznego, 
spółki te muszą charakteryzować się odpowiednio wysokim wynikiem fi nansowym. 

Celem artykułu było porównanie wyniki fi nansowych spółek ANR na tle ogółu gospodarstw prowa-
dzących sprawozdawczość dla GUS.

Materiały i metodyka
Dane w bazie GUS dotyczą podmiotów rolniczych zatrudniających 10 i więcej osób. W zbiorze 

tym uwzględnia się gospodarstwa, które w swoim REGON-ie mają numery wskazujące, że ich główną 
działalnością jest produkcja rolnicza (roślinna, zwierzęca lub mieszana). Ze względu na fakt iż spółki 
ANR nie prowadzą pewnych działów produkcji, wyeliminowano z bazy GUS gospodarstwa roślinne, 
które zajmowały się uprawą drzew (sadownicze), a ze zwierzęcych fermy drobiarskie oraz gospodarstwa 
prowadzące chów i hodowlę zwierząt tzw. pozostałych. Tak dobrana zbiorowość liczyła w 2009 przeszło 
500 gospodarstw (425 roślinnych i 96 zwierzęcych) i stała się podstawą odniesienia dla spółek hodowli 
roślin i zwierząt ANR. W pracy dokonano porównań struktury przychodów oraz kosztów w obu grupach 
spółek na tle analogicznych zbiorowości GUS. W dalszej części pracy przeprowadzona analiza fi nansowa 
bazuje na wskaźnikach, których dobór został zaproponowany przez Kulawika [2009]. Analizą objęto 
czteroletni okres od 2006-2009 dla dwóch porównywalnych grup roślinnej i zwierzęcej. 
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Wyniki badań
Analiza struktury przychodów w jednostkach wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej wykazuje, 

iż w badanym 4-letnim okresie przychody ogółem w spółkach ANR wzrosły w ujęciu realnym o 4,6% 
(tab. 1). Wzrost ten był niższy niż wskaźniki dla całej zbiorowości gospodarstw roślinnych GUS aż o 
19,5 p.p. Dużo niższa okazała się w spółkach ANR również dynamika kosztów nieprzekraczająca 5 na 
tle 27% w całej zbiorowości. 

W analizowanych latach przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, w obu grupach, zmniej-
szyły się, jednak w spółkach Agencji dynamika spadku była niższa niż w całej zbiorowości GUS. Dość 
poważnie jednostki ANR odczuły zaprzestanie (począwszy od 2007 roku) wpierania ich działalności z 
funduszu postępu biologicznego. Widać to wyraźnie po udziale pozostałych przychodów operacyjnych, 
które w tym okresie wyraźnie się obniżyły. Pozytywną tendencję spółki odnotowują natomiast na polu 
przychodów fi nansowych.

Oceniając strukturę poszczególnych rodzajów kosztów w porównywanych gospodarstwach roślin-
nych, należy stwierdzić, że dominujące znaczenie w tej dziedzinie miały koszty działalności operacyjnej. 
Stanowiły one średnio dla całej grupy ok. 95% wszystkich kosztów. Z analizy składowych kosztów opera-
cyjnych wynika, iż spółki roślinne ANR, na tle całej zbiorowości, charakteryzowały się  w tej dziedzinie 
wyższym udziałem odpisów amortyzacyjnych – średnio o ok. 1 p.p., wyższymi  kosztami wynagrodzeń 
(o 7 p.p) oraz pochodnych (1,3 p.p.), a także wyższymi kosztami związanymi ze sprzedażą towarów i 
materiałów (o 4,2 p.p.). Znacznie niższy na tle ogółu gospodarstw roślinnych spółki odnotowują udział 
kosztów zużycia materiałów i energii (mniej o 12,9 p.p.) oraz usług obcych (mniej o 1,7 p.p.).

Analiza pozostałych grup kosztów wskazuje w jednostkach ANR na wyższy udział pozostałych kosz-
tów operacyjnych, jednocześnie na dużo niższy kosztów fi nansowych, co świadczy o niższym stopniu 
zadłużenia na tle całej zbiorowości. 

Dynamika wzrostu przychodów dla spółek hodowli zwierząt na tle ogółu gospodarstw zwierzęcych w 
analogicznym okresie czasu była również niższa. W spółkach ANR przychody zwiększyły się o 16,2%, pod-
czas gdy całej próby GUS wzrosły o 40,2%. Podobnie jak w gospodarstwach roślinnych, tak i w zwierzęcych 
dynamika przychodów była niższa niż dynamika kosztów (18,6 dla spółek i 43% dla zbiorowości GUS). 
W odróżnieniu od analizowanych wyżej zbiorowości „roślinnych” nie występują już takie dysproporcje 
(oprócz 2009 r.) w strukturze przychodów ze sprzedaży pomiędzy analizowanymi grupami. W jednost-
kach ANR wyższy jest jednak udział przychodów operacyjnych, zwłaszcza w 2009 roku, związany ze 
znacznym wzrostem dotacji. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w grupie spółek ANR, spółki zwierzęce 
w odróżnieniu od spółek roślinnych charakteryzują się dość niskim udziałem przychodów fi nansowych.

Tabela 1. Struktura przychodów oraz kosztów  w spółkach hodowli roślin ANR na tle ogółu gospodarstw 
roślinnych składających sprawozdania GUS w latach 2006-2009 
Table 1.The structure of revenues and  costs in plant breeding companies ANR against all plant farms reporting 
CSO in 2006-2009
Wyszczególnienie/Description Struktura przychodów i kosztów [%]/

The structure of revenues and costs [%]
2006 2007 2008 2009

GUS ANR GUS ANR GUS ANR GUS ANR
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi/ 
Revenues from sales and equivalent 87,0 84,4 86,4 82,6 85,1 88,3 84,3 82,9

Pozostałe przychody operacyjne/
Other operating revenues 12,0 14,7 12,6 16,3 13,2 9,6 14,3 15,7

Przychody fi nansowe/Financial revenues 0,7 0,8 0,8 1,1 1,1 2,0 1,1 1,4
Zyski nadzwyczajne/Extraordinary gains 0,2 0 0,2 0 0,6 0 0,3 0,1
Koszty działalności operacyjnej/ 
Operating expenses 95,3 93,4 95,7 94,0 93,8 93,8 95,1 94,8

Pozostałe koszty operacyjne/
Other operating expenses 2,7 5,8 2,4 4,6 2,8 4,9 2,1 4,0

Koszty fi nansowe/Financial costs 2,0 0,8 1,9 1,4 3,3 1,2 2,7 1,2
Straty nadzwyczajne/Extraordinary losses 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0
Źródło: opracowanie na podstawie ANR oraz GUS
Source: Prepared on the basis of the APA and CSO
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Z zestawienia udziału poszczególnych grup kosztów wynika, iż od 2006 do 2009 roku w analizowanej 
grupie bardzo intensywnie wzrastało znaczenie kosztów działalności operacyjnej (tab. 2). Dla spółek zwierzę-
cych ANR w ostatnich latach udział ten przekroczył 99%. W zakresie poszczególnych kosztów rodzajowych 
agencyjne spółki wyróżniają się o 2,2 p.p. wyższym poziomem odpisów amortyzacyjnych oraz o 3,3 p.p. 
wyższym poziomem udziału wynagrodzeń. Jednostki ANR na tle całej zbiorowości miały jednak niższy 
udział kosztów związanych ze sprzedażą towarów i materiałów (4,8 p.p.)  oraz kosztów zużycia materiałów 
i energii (0,7 p.p.). Spółki hodowli zwierząt ANR na tle pozostałych gospodarstw z produkcją zwierzęcą 
charakteryzują się niższym udziałem pozostałych kosztów operacyjnych. Podobnie również w stosunku do 
całej grupy odznaczają się niższym udziałem kosztów związanych z opłatą zewnętrznych źródeł fi nansowania.

Analiza wskaźnikowa
Ze względu na wyżej przedstawioną dynamikę przychodów i kosztów działalności, począwszy od 2006 

roku, gospodarstwa roślinne objęte sprawozdawczością GUS, wykazywały się znacznie wyższą rentownością 
powadzonej działalności gospodarczej niż spółki ANR. Średnia rentowność dla całej zbiorowości, w analizowa-
nym okresie wyniosła 9,2% przy 4,9% spółek ANR. Pewne fl uktuacje w dziedzinie rentowności, w tej grupie 
gospodarstw można wytłumaczyć dość drastycznymi zmianami uwarunkowań rynkowych, w tym głównie cen 
zbóż. Należy wspomnieć, iż rozbieżności w rentowności między porównywanymi zbiorowościami, widoczne 
najwyraźniej w 2007 roku, a więc w roku znacznie zwyżkujących cen zbóż wynikają z faktu różnego tempa 
wzrostu cen ziarna kwalifi kowanego w stosunku do ziarna konsumpcyjnego. Spółki nasienne, w związku z 
silną konkurencją innych fi rm, nie są w stanie podnieść tak znacząco cen kwalifi kowanego materiału siewnego.

Ważnym wskaźnikiem efektywności fi nansowej jest rentowność aktywów, na którą ujemnie oddziaływuje 
kapitałochłonność produkcji nasiennej w spółkach hodowli roślin ANR. Ta i dodatkowo realizowane w tym 
okresie inwestycje wydatnie wpływające na wysokość zaangażowanych w procesy produkcyjne aktywów, 
sprawiły że w tych spółkach rentowność aktywów była o około 2,7 p.p. niższa niż w całej zbiorowości.

Na uwagę zasługuje również poziom subwencji w stosunku do wartości przychodów (rys. 1). Widać 
wyraźnie, iż stopa subsydiowania w relacji do przychodu była niższa w spółkach ANR na tle ogółu 
zbiorowości średnio o 2,2 p.p. Relacja ta wyraźnie powiększyła się po 2007 roku, kiedy zaprzestano 
dotowania hodowli z krajowego budżetu. 

Nieco lepiej na tle gospodarstw podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu GUS wypadają spółki 
hodowli zwierząt. Średnia rentowność działalności gospodarczej w latach 2006-2009, dla tej grupy gospodarstw 
roślinnych wynosiła 5,5%, podczas gdy spółki mogły pochwalić się 8,5% wartością tego wskaźnika. Fakt ten 
odzwiercia dla pewną prawidłowość polegającą na różnym oddaleniu od działalności towarowej hodowlanych 
spółek roślinnych i zwierzęcych. Podczas gdy specyfi ka hodowli zwierzęcej w zasadzie niewiele odbiega od 
charakteru produkcji towarowej, to w przypadku hodowli roślin różnice są zasadnicze. Dobre spółki hodowlane 
zwierzęce ponoszą co prawda znacznie wyższe koszty zawiązane z doborem do kojarzeń wyselekcjonowa-

Tabela 2. Struktura przychodów oraz kosztów w spółkach hodowli zwierząt ANR na tle ogółu gospodarstw 
zwierzęcych składających sprawozdania GUS w latach 2006-2009
Table 2. The structure of revenues and costs in animal breeding companies APA against all animal farms 
reporting CSO, 2006-2009
Wyszczególnienie/Description Struktura przychodów i kosztów [%]/

The structure of revenues and costs [%]
2006 2007 2008 2009

GUS ANR GUS ANR GUS ANR GUS ANR
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi/
Revenues from sales and equivalent 87,4 86,9 87,9 87,5 87,1 86,5 87,5 82,1

Pozostałe przychody operacyjne/
Other operating revenues 11,7 12,5 11,1 11,7 12,0 12,6 12,1 17,3

Przychody fi nansowe/Financial revenues 0,9 0,5 0,8 0,6 0,6 0,8 0,3 0,5
Zyski nadzwyczajne/Extraordinary gains 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1
Koszty działalności operacyjnej/ 
Operating expenses 96,2 97,9 96,2 98,9 95,3 99,1 96,5 99,2

Pozostałe koszty operacyjne/
Other operating expenses 1,9 1,5 1,6 0,6 2,4 0,4 1,2 0,3

Koszty fi nansowe/Financial costs 1,9 0,5 2,2 0,4 2,2 0,5 2,3 0,5
Straty nadzwyczajne/Extraordinary losses    0   0    0    0 0,1   0   0   0
Źródło: jak w tab. 1
Source: see fi g. 1
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Rysunek 1. Wskaźniki efektywności fi nansowej spółek hodowli roślin ANR na tle ogółu gospodarstw roślinnych w 
latach 2006-2009
Figure 1. Financial performance indicators of APA plant breeding companies against all plant farms in the years 2006-2009
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Rysunek 2. Wskaźniki efektywności fi nansowej spółek hodowli zwierząt ANR na tle ogółu gospo-darstw zwierzęcych 
w latach 2006-2009
Figure 2. Financial performance indicators of APA companies animal breeding against the total livestock holdings in 
the years 2006-2009
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Rysunek 3. Wskaźniki efektywności fi nansowej spółek hodowli roślin ANR na tle ogółu gospodarstw roślinnych 
w latach 2006-2009
Figure 3. Financial performance indicators of APA plant breeding companies against all plant farms in the years 
2006-2009
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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nych osobników oraz wdrażają nowe techniki w tej dziedzinie, ale też uzyskują wyższą produkcję żywca czy 
mleka o lepszych parametrach niż w gospodarstwach towarowych. Przez to efekty fi nansowe spółek hodowli 
zwierząt są zdecydowanie bliższe sytuacji typowych gospodarstw produkcyjnych.

W grupie spółek zwierzęcych ANR w porównaniu do zbiorowości GUS wyraźnie mniejsze znaczenie 
w strukturze przychodów odgrywają wszelkiego rodzaju dotacje (rys. 2). W całym analizowanym okresie 
ich udział w przychodach był niższy o 2,9 p.p. Potwierdza to prawidłowość, że w systemie uproszczo-
nym dopłat im większa koncentracja i intensyfi kacja produkcji, tym mniejszy ich udział w przychodach. 

Omówione wskaźniki efektywności działalności w sposób bezpośredni przełożyły się na wyniki fi nansowe 
analizowanych grup gospodarstw. W zbiorowości zajmującej się produkcją roślinną, tak jak wynikało to z 
wcześniejszych analiz, spółki hodowli roślin charakteryzowały się niższą rentownością kapitału własnego. 
Średnio w analizowanym 4-letnim okresie wykazywały one rentowność zaangażowanego kapitału na poziomie 
4,1%, podczas gdy rentowność całej zbiorowości  przekroczyła 13%. Główną przyczyną takich dysproporcji 
były omawiane już różnice w rentowności działalności gospodarczej, w tym głównie dużo wyższe obciążenie 
niektórymi kosztami rodzajowymi (wynagrodzenia pracowników oraz odpisy amortyzacyjne). Należy stwier-
dzić, iż spółki hodowli roślin ANR w związku z niższymi wskaźnikami rentowności gorzej kreowały swoją 
wartość w stosunku do porównywanej próby GUS. Odnosząc jednak uzyskane wyniki w spółkach roślinnych 
do oszacowanego kosztu kapitału własnego (stopa zwrotu lokat 12-miesięcznych powiększone o premie za 
ryzyko), należy stwierdzić, iż jednostki ANR powiększały swoja wartość. Indeks tworzenia wartości1 dla 
spółek wyniósł w badanym okresie średnio 1,01, zatem ich działalność choć wykazująca się znacznie mniejszy 
poziom w kreowaniu wartości na tle całej zbiorowości (ITW średnio 2,99), należy uznać za akceptowalną z 
punktu widzenia właścicielskiego i celu powołania tych spółek.

Ze względu na wspomniane cechy w dziedzinie ponoszonych kosztów wynagrodzeń (zatrudnianie wyspe-
cjalizowanej kadry do badań w hodowli roślin) oraz duże obciążenia amortyzacją kapitałochłonnej działalności 
hodowlanej spółki hodowli roślin rokrocznie znacznie lepiej wypadają w porównaniu wskaźnika wartości dodanej2 
(rys. 3). Średnio dla całego okresu jednostki ANR generowały wyższą od całej zbiorowości wartość dodaną o 5 p.p.
1 Indeks tworzenia wartości – to iloraz rentowności (dochodowości netto) kapitału własnego na koniec danego roku 

oraz kosztu kapitału własnego. Ten ostatni ustalono jako sumę rentowności aktywów bez ryzyka oraz premii za ryzyko 
fi nansowe. Jako aktywa bez ryzyka przyjęto średnie oprocentowanie lokat bankowych złożonych na okres 12 miesięcy. 
Premię za ryzyko określano jako iloczyn różnicy między ww. rentownością lokat bankowych a oprocentowaniem długu 
każdego gospodarstwa (stosunek zapłaconych odsetek w danym roku do sumy zobowiązań długo – i krótkoterminowych 
na koniec roku) i stopnia zadłużenia kapitału własnego (ww. sumę zobowiązań długo- i krótkoterminowych dzielono 
przez wartość kapitału własnego na koniec roku).

2 Wskaźnik wartości dodanej – stosunek wartości dodanej do przychodów ogółem. Wartość dodaną określono przez dodanie 
jej składników: dochodu ogólnego, amortyzacji, podatku rolnego i innych podatków obciążających koszty, czynszu dzier-
żawnego, kosztów kapitału obcego (odsetki), kosztów wynagrodzeń pracowników najemnych wraz ze świadczeniami.

Rysunek 4. Wskaźniki efektywności fi nansowej spółek hodowli zwierząt ANR na tle ogółu gospodarstw 
zwierzęcych w latach 2006-2009
Rysunek 4. Financial performance indicators of APA companies animal breeding against the total livestock 
holdings in the years 2006-2009
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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20 Marcin Adamski

Analiza wyników efektywności fi nansowej spółek zwierzęcych ANR na tle gospodarstw o takim sa-
mym ukierunkowaniu w zbiorowości GUS wykazuje przewagę jednostek ANR (rys. 4). Spółki zwierzęce 
w latach 2006-2009 charakteryzowały się średnią rentownością kapitału na poziomie 6,5%, podczas gdy 
średnia dla całej grupy wyniosła 5,8%.

W sposób wyraźny uwidacznia się to we wskaźniku obrazującym generowanie wartości właściciel-
skiej. Indeks tworzenia wartości w tych spółkach ANR oscylował w analizowanym okresie na poziomie 
1,57, podczas gdy w całej zbiorowości GUS nie przekroczył 1,37. Wyniki tych spółek z punktu oceny 
właścicielskiej należy uznać za bardzo korzystne. Podobnie jak w zbiorowości jednostek roślinnych, 
tak i w zbiorowości jednostek zwierzęcych, spółki ANR charakteryzowały się wyższą niż przeciętna 
wartością dodaną. Różnice te były jednak znacznie wyższe w grupie „zwierzęcej”. W grupie tej spółki 
ANR generowały około 8 p.p. wyższą wartość dodaną niż średnia dla całej tego typu zbiorowości GUS.

Wnioski
Z przeprowadzonej analizy rachunku zysków i strat spółek roślinnych ANR wynika, iż jednostki te 

charakteryzują się znacznie niższą dynamiką zarówno poszczególnych składników przychodów oraz 
kosztów. Również rozbieżności występujące w strukturze rachunku wyników zdają się potwierdzać 
zupełnie odmienną specyfi kę działalności hodowlanej spółek ANR. 

Spółki hodowli zwierząt ANR wykazywały się większą zbieżnością dynamiki przychodów oraz 
kosztów wobec całej zbiorowości GUS niż spółki roślinne. Jednostki te jednak, mimo iż prowadzą bardzo 
kapitałochłonne prace hodowlane, wykazują się dużo większą towarowością prowadzonej działalności 
niż spółki hodowli roślin. Prawidłowość ta w połączeniu z wyższym potencjałem genetycznym, a zatem 
ilością oraz jakością surowca, znacznie rzutuje na wyniki fi nansowe.

W całym analizowanym okresie średnie wyniki fi nansowe spółek hodowlanych charakteryzowały się 
wartościami dodatnimi. Wskaźniki te były bardzo silnie zróżnicowane w zależności od rodzaju prowadzo-
nej działalności hodowlanej. Najlepsze wskaźniki osiągały spółki zwierzęce, natomiast spółki roślinne. 
Jednak średnie wartości wskaźników  rentowności działalności gospodarczej i rentowności sprzedaży oraz 
indeksu tworzenia wartości (ITW) dla całej grupy spółek roślinnych ANR były niższe niż osiągane przez 
typowo komercyjne przedsiębiorstwa roślinne. Znacznie lepiej pod względem wskaźników fi nansowych 
na tle analizowanej zbiorowości GUS wypadały spółki zwierzęce ANR. Warto podkreślić również fakt, 
iż zarówno spółki roślinne, jaki zwierzęce charakteryzował wysoki poziom wskaźnika wartości dodanej.

Pogłębiona analiza wyników fi nansowych spółek hodowli roślin i zwierząt ANR na tle przedsiębiorstw z 
próby GUS wskazuje wyraźnie, że przyczyna tych dysproporcji wynika ze specyfi ki i skali działalności ho-
dowlanej. Potwierdza to fakt, że spółki hodowli zwierząt ANR, zdominowane przez hodowlę bydła mlecznego, 
osiągają lepsze wyniki fi nansowe niż  przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej z próby GUS. 
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Summary
The study presents the fi nancial results of one-man plant and animal breeding companies of Agricultural Property 

Agency against a background of all farms performing reports for CSO in the years of 2006-2009. The changes in 
the structure of profi ts and losses as well as the fi nancial results achieved by these two groups were analyzed. The 
analysis proved considerable differences caused by distinct characteristics of breeding enterprises’ activities. The 
fi nancial results of APA companies, achieved in the years 2006-2009, should be regarded as satisfactory from a 
multiplying ownership value point of view.
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