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Synopsis. W artykule podjęto problematykę oceny kondycji fi nansowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Ana-
lizie poddano 19 spółek akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie. Rosnącej dynamice przychodów ze sprzedaży 
towarzyszył również (aczkolwiek po początkowym spadku) wzrost wartości zrealizowanego zysku netto. W kolejnych 
latach coraz więcej spółek wypracowywało dodatnie wyniki fi nansowe. Wartość aktywów spółek charakteryzowała się 
relatywnie dużą zmiennością, co było wynikiem zmiennej w czasie koniunktury na rynkach fi nansowych. Wskaźniki 
rentowności aktywów i kapitałów własnych po spadku w 2008 r. wykazywały tendencję wzrostową.

Wstęp
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w znaczącym stopniu zmieniło warunki prowadzenia działalności 

gospodarczej w całym łańcuchu żywnościowym, w tym także w grupie przedsiębiorstw przemysłu spożyw-
czego. Przedsiębiorcy wykazali się dużymi umiejętnościami pokonywania barier wejścia na wspólnotowy 
rynek (a w szczególności rynek tzw. starej piętnastki – UE-15) oraz wykorzystania przewag komparatywnych 
mających swe źródło głównie w niższych kosztach wytwarzania produktów żywnościowych [Urban 2006, 
Firlej 2008]. Dla dalszego dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw branży spożywczej istotne jest efektywne 
inwestowanie w celu utrzymania konkurencyjności na europejskim rynku żywnościowym. Środki fi nansowe 
konieczne do pokrycia wydatków inwestycyjnych pochodzą głównie ze źródeł zewnętrznych, co w przypadku 
spółek akcyjnych może odbywać się w formie emisji papierów wartościowych.

Kondycja fi nansowa przedsiębiorstw może być mierzona przy zastosowaniu zróżnicowanych metod. 
Większość spośród nich bazuje jednak na informacjach zawartych w opracowywanych okresowo sprawoz-
daniach fi nansowych. Jedną z miarodajnych technik, wykorzystujących dane zamieszczane m.in. w bilansie 
oraz rachunku zysków i strat jest analiza wskaźnikowa.

Przeprowadzenie wskaźnikowej analizy sprawozdań fi nansowych wymaga obliczenia wielu wskaźników 
[Sierpińska, Jachna 2004]:
 – rentowności,
 – płynności fi nansowej,
 – zadłużenia i zdolności do obsługi długu,
 – sprawności działania,
 – rynku kapitałowego. 

Wskaźnikowa analiza sprawozdań fi nansowych umożliwia relatywnie szybki oraz efektywny przegląd prowadzonych 
w określonym podmiocie operacji gospodarczych oraz jego wyników fi nansowych. Ma ona jednak pewne ograniczenia, 
spośród których jednym z najistotniejszych jest fakt, że bazuje na danych z przeszłości, a zatem dotyczy zjawisk i procesów, 
które w fi rmie już zaistniały. Z tego powodu, aby w efektywny sposób móc wykorzystywać wyniki analizy wskaźnikowej 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, należy je uzupełnić o inne narzędzia analityczne [Sierpińska, Jachna 2004]. 

Współcześnie funkcjonujące na zasadach gospodarki wolnorynkowej podmioty gospodarcze powszechnie 
korzystają z rozmaitych zewnętrznych źródeł fi nansowania. Wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw 
coraz częściej wykorzystywaną formą fi nansowania zewnętrznego jest obecność na rynkach kapitałowych, 
przejawiająca się głównie w postaci emisji papierów wartościowych. Sprawnie funkcjonujący rynek kapitałowy 
umożliwia przepływ kapitałów pomiędzy podmiotami mającymi nadwyżki środków fi nansowych a jednostkami, 
które tych środków potrzebują. W ten sposób rynek kapitałowy zapewnia dostęp do funduszy niezbędnych 
dla zamierzających inwestować podmiotów gospodarczych. Za pośrednictwem rynku kapitałowego może się 
odbywać stymulowanie procesu inwestycyjnego nie tylko w skali pojedynczego kraju (na terenie jednego 
państwa), lecz również w wymiarze międzynarodowym [Micherda 2004].
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Materiał i metodyka
Materiał źródłowy do badań stanowiły informacje fi nansowe znajdujące się w skonsolidowanych raportach 

rocznych spółek akcyjnych wchodzących w skład branżowego indeksu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. 
w Warszawie WIG-Spożywczy. Jakkolwiek w 2011 r. w skład tego indeksu zaliczane były 22 podmioty, to do 
analizy zakwalifi kowano ostatecznie 19 spółek, z których pozyskano wszystkie niezbędne do przeprowadzenia 
badań informacje pochodzące ze sprawozdań fi nansowych.

Analiza obejmowała cztery lata – 2007-2010, a zatem przypadała jeszcze na okres zarówno bardzo dobrej 
koniunktury w gospodarce narodowej, jak i okres hossy na giełdzie papierów wartościowych. Druga część 
tego okresu to czas znacznego spowolnienia gospodarczego, przejawiającego się wyraźnie niższą dynamiką 
przyrostu produktu krajowego brutto oraz okres bessy na rynku kapitałowym. Przyjęcie takiego zakresu cza-
sowego umożliwiło ocenę kondycji fi nansowej spółek akcyjnych, których domeną działalności jest przemysł 
spożywczy zarówno w sprzyjających warunkach zewnętrznych (tak w całej gospodarce, jak i na rynkach 
fi nansowych) oraz w sytuacji znacznie mniej korzystnej, tzn. w warunkach kryzysu ekonomicznego, malejącej 
dynamiki popytu wewnętrznego oraz dekoniunktury na rynku kapitałowym. Uzyskany w ten sposób obraz 
kondycji fi nansowej spółek giełdowych jest bardziej miarodajny i w znacznie pełniejszej formie oddaje stan 
fi nansów jednych z największych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie.  

Do oceny kondycji fi nansowej spółek giełdowych posłużono się metodą analizy porównawczej oraz metodą 
analizy dynamicznej w celu zilustrowania zmian, które nastąpiły w kształtowaniu się poszczególnych kategorii 
wyników fi nansowych przedsiębiorstw. Wartości dla spółek zagranicznych wyrażone w innych walutach zostały 
przeliczone na polskie złote według średniego kursu wymiany NBP.

Analizie poddano podstawowe kategorie wynikowe spółek akcyjnych przemysłu spożywczego, takie jak przy-
chody ze sprzedaży oraz wypracowany wynik fi nansowy. Ponadto, analizą objęto dwa kluczowe wskaźniki charakte-
ryzujące efektywność działania spółek – rentowność kapitałów własnych (ROE) oraz rentowność aktywów (ROA).

Wyniki badań
Polski rynek kapitałowy jest rynkiem otwartym, co oznacza, że w zasadzie nie ma barier geografi cznych w sto-

sunku do przedsiębiorstw pragnących na nim zaistnieć. Przekłada się to na fakt, iż na GPW w Warszawie notowane 
są nie tylko spółki działające, czy mające siedzibę na terytorium Polski, lecz również przedsiębiorstwa zagraniczne. 
Polski rynek kapitałowy jest atrakcyjny głównie dla koncernów krajów Środkowej i Wschodniej Europy z uwagi 
m.in. na większą w stosunku do giełd krajów macierzystych kapitalizację warszawskiego rynku oraz na fakt, że 
Polska jest traktowana szczególnie przez fi rmy z krajów powstałych po rozpadzie ZSRR, jako naturalny kierunek 
ekspansji na Wschód [Nawrot 2008]. Jakkolwiek w gronie spółek z szerokiego indeksu WIG znajdują się spółki 
mające siedziby ulokowane w różnych krajów Europy, to spośród zagranicznych przedsiębiorstw zaliczanych do 
branżowego indeksu WIG-Spożywczy dominują fi rmy działające głównie na terytorium Ukrainy (np. Agroton, 
Astarta, Kernel). Wprawdzie siedziby niektórych spośród nich znajdują się na terytorium innych krajów (Cypru, 
Holandii czy Luksemburga), tym niemniej główna część ich działalności skoncentrowana jest na rynku ukraińskim.

Ocenie poddano przychody ze sprzedaży towarów oraz świadczenia usług uzyskane przez objęte analizą 
spółki akcyjne (rys. 1). Widoczny jest wyraźny trend wzrostowy przychodów w latach 2007-2009. Skumulowana 
wartość przychodów wszystkich przedsiębiorstw zwiększyła się w tym okresie o ponad 4,9 mld zł – z 9273 mln 
zł w 2007 r. do 14 177 mln zł w 2009 r. Od 2009 r. zaobserwowano załamanie rosnącej dynamiki przychodów ze 
sprzedaży, których wartość w 2010 r. wyniosła 13 880 mln zł, co oznacza w ujęciu rocznym spadek o 297 mln zł.

Dodatnie wyniki fi nansowe z prowadzonej działalności w latach 2007-2010 wykazywała większość spółek 
przemysłu spożywczego. Zyski branży wzrosły z poziomu niespełna 505 mln zł w 2007 r. do ok. 772 mln zł trzy lata 
później (rys. 2). Nie był to jednak okres regularnego i systematycznego wzrostu zysków. Pogorszenie się kondycji 
fi nansowej większości przedsiębiorstw w 2008 r. znalazło odzwierciedlenie w wynikach całego sektora. Poprawę 
wyników fi nansowych w ujęciu rocznym w 2008 r. zanotowały jedynie 4 spółki z indeksu WIG-Spożywczy, tj. Elstar 
Oils, Mieszko, ZPC Otmuchów i Wawel, wśród których trzy ostatnie to przedsiębiorstwa przemysłu cukierniczego. 
2008 rok okazał się być w badanym okresie najgorszym pod względem osiąganych przez przedsiębiorstwa wyników 
fi nansowych, albowiem stratą netto ten rok zakończyło aż 9 spośród 19 ocenianych podmiotów.

Począwszy od 2008 r. następowała stała poprawa wyników fi nansowych, przy tym najbardziej dynamiczny 
wzrost skumulowanego zysku netto nastąpił w okresie 2009-2010 r., kiedy liczona corocznadynamika zysku 
przekroczyła 43%. Poprawa wartości skumulowanego wyniku ekonomicznego dla całej branży była efektem tego, 
iż z każdym rokiem coraz więcej spółek wypracowywało zyski (w 2008 r.  – 10, w 2009 r. – 14, a w 2010 r. – 15).  

Ciekawe spostrzeżenia przynosi analiza wzajemnych relacji pomiędzy zmianą wartości aktywów a dyna-
miką wartości kapitałów własnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (rys. 3). Jakkolwiek całkowita 
wartość kapitałów własnych zaangażowanych w analizowanych spółkach akcyjnych wykazywała w ciągu 
całego badanego okresu umiarkowaną tendencję rosnącą, to w przypadku ogólnej sumy aktywów zachodzące 
zmiany nie miały stabilnego i jednokierunkowego charakteru. Bardzo dynamiczny wzrost widoczny był  w 
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latach 2007-2008 z poziomu niespełna 7738 mln zł do ponad 11 353 mln zł, co oznaczało wzrost o prawie 
47% w stosunku rocznym. Powodem takiego stanu rzeczy był utrzymujący się jeszcze ostatni okres hossy na 
rynkach kapitałowych i związany z nim napływ znacznych wartości środków fi nansowych na rynek giełdowy. 
Obserwując dużą łatwość pozyskania kapitału z rynku, przedsiębiorstwa relatywnie często decydowały się na 
przeprowadzenie nowych emisji papierów wartościowych. Ten sposób pozyskiwania kapitału był wówczas 
szczególnie często wykorzystywany z uwagi jeszcze na jedną okoliczność. Chodziło w tym kontekście o 
sfi nansowanie potrzeb rozwojowych fi rm przejawiających się zarówno pod postacią rozwoju ekstensywnego, 
oznaczającego wzrost mocy produkcyjnych, aby sprostać zwiększającemu się popytowi, jak i intensywnego 
przyjmującego za cel w długoterminowej perspektywie rozwój potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa.

Od 2008 do 2009 r. zaobserwowano znaczący, albowiem w ujęciu wartościowym aż o 900 mln zł spadek 
sumarycznej wyceny aktywów, by w okresie 2009-2010 odnotować kolejny wzrost, który nie był już jednak 
tak dynamiczny, jak w latach 2007-2008. Wynikało to głównie z sytuacji panującej w tym czasie na rynkach 
fi nansowych nie tylko w Polsce, lecz również w skali globalnej. Generalny wzrost awersji do ryzyka spowodo-
wał odwrócenie się inwestorów od rynków akcji na rzecz innych, bardziej bezpiecznych sposobów lokowania 
pieniędzy, takich jak np. obligacje i inne instrumenty dłużne lub rynek pieniężny. Taki trend dla przedsiębiorstw 
oznaczał powstawanie trudności z pozyskaniem kapitału na drodze emisji akcji.

Analizie poddano również kształtowanie się dwóch kluczowych wskaźników rentowności, szczególnie 
ważnych z punktu widzenia oceny standingu fi nansowego spółek akcyjnych, gdzie w stosunkowo największym 
stopniu następuje rozdział własności od zarządzania. Były to wskaźniki rentowności aktywów i kapitałów wła-
snych (rys. 4). Obliczone średnie wartości wskaźników zyskowności dla objętych analizą spółek giełdowych 
kształtowały się na zbliżonym poziomie jak w całym przemyśle spożywczym [Urban 2009].

Zarówno wskaźnik rentowności aktywów, jak i kapitałów własnych w początkowym okresie analizy silnie 
zniżkowały. Szczególnie ujemną dynamikę odnotowano dla wskaźnika ROE (spadek z 16,65 do 8,57%). Jako 
przyczynę należy  wskazać omówione wcześniej zmniejszenie poziomu wyniku fi nansowego netto przy rosną-

Rysunek 1. Przychody ze sprzedaży 
spółek akcyjnych wchodzących w skład 
indeksu WIG-Spożywczy w latach 
2007-2010
Figure 1. Sales revenues achieved by 
stock companies from the WIG-Food  
sub-index in period 2007-2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie 
wyników ze skonsolidowanych raportów 
rocznych spółek akcyjnych
Source: own study based on the data of the 
companies’ consolidated annual reports

Rysunek 2. Wartość zysku (netto) 
spółek akcyjnych wchodzących w 
sk ład indeksu WIG-Spożywczy 
wypracowanych w okresie 2007-2010
Figure 2. The net profi t value of stock 
companies from the WIG-Food  sub-
index in period 2007-2010
Źródło: jak na rys. 1
Source: see fi g. 1

Rysunek 3. Dynamika zmian wartości 
aktywów i kapitałów własnych spółek 
z indeksu WIG-Spożywczy w okresie 
2007-2010
Figure 3. The dynamics of changes in the 
value of assets and equity for companies 
from the WIG-Food sub-index for the 
period 2007-2010
Źródło: jak na rys. 1
Source: see fi g. 1
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cej wartości kapitałów własnych i aktywów. Od 2008 r. zaobserwować można już w miarę stabilną tendencję 
wzrostową zarówno w zakresie rentowności kapitałów własnych, jak i aktywów. Wśród liderów pod względem 
wskaźników zyskowności należy wymienić spółki: Kernel, Wawel, dla których obliczone wskaźniki nie spadały 
poniżej 14% w przypadku rentowności kapitałów własnych oraz 7% w odniesieniu do rentowności aktywów.

Podsumowanie i wnioski
Okres 2007-2010 to czas bardzo dynamicznych zmian na światowych rynkach fi nansowych, których 

efekty były odczuwalne również w Polsce. Wydarzenia związane z kryzysem ekonomicznym nie pozostały 
bez wpływu na zaliczane do indeksu WIG-Spożywczy spółki akcyjne. Ich kondycja fi nansowa w dużej mierze 
implikowana była z ogólną sytuacją całej gospodarki narodowej oraz wydarzeniami panującymi na rynkach 
kapitałowych. Przeprowadzone analizy skłaniają do następujących wniosków.
1. Spowolnienie gospodarcze w największym stopniu dotknęło spółki z indeksu WIG-Spożywczy w 2008 r. 

Potwierdza to szczególnie analiza wyników fi nansowych i fakt, iż najwięcej przedsiębiorstw (9) osiągnęło 
w tym roku stratę netto. Poza tym rokiem udział fi rm, które odnotowały stratę netto był znacząco niższy.

2. Niepokojący może być fakt wyhamowującej tendencji zaobserwowanej w zakresie przychodów ze sprze-
daży. Utrzymywanie się spadkowego trendu zaobserwowanego w 2010 r. w dłuższej perspektywie nie 
pozostanie bez wpływu na wyniki fi nansowe i możliwości ekspansji przedsiębiorstw.

3. Duży wpływ na dynamikę aktywów spółek miała koniunktura na rynku papierów wartościowych. Okres bessy 
(szczególnie faza dynamicznych spadków po długim okresie wzrostów wycen) często prowadzi do odwrotu 
inwestorów z rynków akcji, co dla spółek giełdowych oznacza problemy z plasowaniem nowych emisji akcji.

4. Pozytywnie ocenić należy odwrócenie spadkowej tendencji w zakresie wskaźników rentowności zaobser-
wowanej w 2008 r.. Stabilny wzrost poziomu rentowności w kolejnych latach daje podstawy do trwałego 
rozwoju analizowanych spółek akcyjnych. 
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Summary
The article discusses the assessment of the fi nancial condition of the food industry. The analysis covers 19 joint-

stock companies quoted on the Warsaw Stock Exchange. The growing dynamism of sales revenues (however after an 
initial decrease) performs together with an increase in the value of net realized gain. In subsequent years, more and 
more companies are going to develop positive fi nancial results. The value of the assets of companies characterized 
by relatively high volatility, which resulted from the variable situation on fi nancial markets. Indicators of return on 
assets (ROA) and equity (ROE) after the decline in 2008 showed an upward trend.
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Rysunek 4. Wartości wskaźników 
rentowności kapitałów własnych i 
rentowności aktywów przedsiębiorstw 
wchodzących w skład indeksu WIG-
Spożywczy w latach 2007-2010
Figure 4. Values of return on equity 
(ROE) and return on assets (ROA) 
of companies from the WIG-food sub 
index for the period 2007-2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie 
raportów rocznych spółek akcyjnych
Source: own study based on the companies’ 
annual reports
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