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Abstrakt. Celem badań była ocena zmian efektywności funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw rolno-
-spożywczych w województwie świętokrzyskim w latach kryzysu gospodarczego 2007-2011. Na podstawie 
sprawozdań finansowych wybranych przedsiębiorstw rolno-spożywczych zamieszczonych w Monitorze Pol-
skim B określono zmiany we wskaźnikach rentowności: majątku, sprzedaży i kapitału własnego. Badaniami 
objęto przedsiębiorstwa: przemysłu owocowo-warzywnego, przetwórstwa owoców, zbożowo-młynarskie, 
produkcji pasz i nawozów, drobiarskie, piekarnię i browar. Badania dotyczyły lat 2007-2011, zaś w przypadku 
browaru 2007-2009, który zlikwidowano przez zarząd Kompanii Piwowarskiej we wrześniu 2009 roku. W 
badaniu posłużono się analizą porównawczą, którą wykorzystano do zbadania zmian rentowności w wybranych 
przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego, a tym samym wskazano ich efektywność funkcjonowania.

Wstęp
Podstawowymi miernikami, które informują o szybkości zwrotu zaangażowanego w przedsię-

biorstwie kapitału są wskaźniki rentowności. Mogą służyć one do oceny przedsiębiorstwa i zdolności 
kierownictwa do generowania zysków z zaangażowanych środków [Sierpińska, Jachna 2007]. 
Wskaźniki rentowności przedstawiają zdolność jednostki gospodarczej do generowania zysków 
i służą do oceny perspektyw rozwojowych firmy [Machała 2004]. Przez rentowność rozumie się 
osiąganie przychodów przewyższających koszty działalności, czyli osiąganie zysku przez podmiot 
gospodarczy. Rentowność jest końcowym rezultatem różnych decyzji i różnego rodzaju polityki 
[Brigham, Gapenski 2000]. Rentowność stanowi efekt połączenia kapitału oraz pracy w konkretnym 
przedsięwzięciu. Jest odzwierciedleniem efektywności funkcjonowania [Skowronek-Mielczarek, 
Leszczyński 2008]. Jednak za pomocą bezwzględnej wielkości zysku można dokonać tylko wstępnej 
oceny efektywności gospodarowania. Sama kwota zysku nie przedstawia precyzyjnie skali tej efek-
tywności, ponieważ w odniesieniu do zmiennych efektów przedsiębiorstwa wygospodarowanych 
w określonym czasie lub do różnej wielkości zaangażowanych w nim kapitałów może oznaczać 
całkowicie odmienny poziom efektywności [Gabrusiewicz 2007]. 

Celem badań była ocena zmian wskaźników rentowności w wybranych przedsiębiorstwach 
przemysłu rolno-spożywczego w województwie świętokrzyskim w latach kryzysu gospodarczego 
2007-2011. Wyznaczono wskaźniki rentowności sprzedaży, rentowności majątku i rentowności 
kapitału własnego.

Analiza rentowności
Podstawowym miernikiem efektywności działalności przedsiębiorstwa jest zysk. W celu 

pogłębienia analizy zysku należy posłużyć się wielkościami względnymi, obrazującymi relację 
zysku do odpowiedniej podstawy porównania. Wskaźniki względne są powszechnie nazywane 
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wskaźnikami rentowności lub wskaźnikami zyskowności. Wskaźniki rentowności wyrażają 
zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków. Jeżeli zjawisko rentowności wyrazi się w 
kategoriach finansowych to wskaźnik rentowności przybiera postać [Gabrusiewicz 2007]:

W tabeli 1 przedstawiono wskaźnik 
rentowności w wybranych przedsiębior-
stwach agrobiznesu w województwie 
świętokrzyskim. Z danych wynika, 
że wskaźnik rentowności w badanych 
podmiotach był relatywnie niski. Najko-
rzystniejsza sytuacja ekonomiczna była 
w piekarni oraz w przedsiębiorstwie 
produkującym pasze i nawozy. Niektóre 
przedsiębiorstwa działały nieefektyw-
nie, gdyż odnotowały one ujemny wy-
nik finansowy. Miało to miejsce w 2008 
roku w zakładach przemysłu owocowo-
-warzywnego i przetwórstwa owoców. 
Najsłabiej sytuacja kształtowała się w 
latach 2007-2008 w przedsiębiorstwie 
zbożowo-młynarskim oraz w 2007 roku 
w browarze, w którym wystąpił ujemny 
wskaźnik rentowności, czyli w począt-
kowych latach kryzysu gospodarczego.

Analiza rentowności sprzedaży
Analiza rentowności sprzedaży w podstawowym, statycznym ujęciu oparta jest na danych 

z rachunku zysków i strat. Można wyróżnić cztery poziomy dla uzyskiwanych wyników: po-
ziom operacyjny, finansowy, nadzwyczajny i poziom wstępnego podziału wyniku finansowego.  
Wykorzystując każdy z tych poziomów można budować wskaźniki rentowności. Wielkość tego 
wskaźnika jest powiązana bezpośrednio z ilością sprzedanych produktów, strukturą asortymentową 
uwzględniającą zróżnicowany poziom rentowności pojedynczych produktów, polityką cenową i 
poziomem jednostkowych kosztów własnych sprzedaży. Wskaźnik jest związany z podstawową 
działalnością przedsiębiorstwa, a jego wielkość zależy od rodzaju działalności i branży [Pomy-
kalska, Pomykalski 2008]. Najbardziej ogólna postać tego wskaźnika to:

Wskaźnik rentowności sprzedaży: zysk operacyjny x 100%
przychód ze sprzedaży

Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje ile procent zysku osiągnęło przedsiębiorstwo z 
uzyskanego przychodu ze sprzedaży. Wartość tego wskaźnika świadczy o stopniu jego opłacalno-
ści. Im wskaźnik rentowności sprzedaży jest wyższy, tym większa jest efektywność działalności 
bieżącej przedsiębiorstwa. Oznacza to, że przedsiębiorstwo może uzyskiwać mniejsze rozmiary 
sprzedaży do osiągnięcia określonej kwoty zysku [Gabrusiewicz 2007].

Wśród badanych przedsiębiorstw najbardziej efektywna była działalność bieżąca w piekarni, w 
której odnotowano od 11,6% do 14,4% zysku z uzyskanego przychodu ze sprzedaży. W badanych 
latach w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją pasz i nawozów oraz w przedsiębiorstwie 
drobiarskim wskaźnik rentowności sprzedaży był korzystny. W latach 2008-2009 wskaźnik ten 
był również zadowalający w browarze. W 2008 roku najgorzej sytuacja kształtowała się w przed-

Tabela 1. Wskaźnik rentowności w wybranych przedsiębiorstwach 
przemysłu rolno-spożywczego w latach 2007-2011
Table 1. Profitability ratio in selected enterprises agro-food 
industry in the years 2007-2011
Przedsiębiorstwa/
Enterprises

Wskaźnik rentowności w latach/
Rate of return in years [%]

2007 2008 2009 2010 2011
Piekarnia/Bakery 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27
Przemysłu owocowo-
warzywnego/Fruit and 
vegetable industry

0,02 -0,05 0,01 0,01 0,02

Przetwórstwa owoców/
Processing of fruit 0,04 -0,06 0,01 0,03 0,05

Zbożowo-młynarskie/
Cereal milling -3,56 -0,01 0,01 0,01 0,03

Browar/Brewery -0,16 0,10 0,12 - -
Produkcji pasz i 
nawozów/Production 
of feeds and fertilizers

0,14 0,08 0,11 0,14 0,20

Drobiarskie/Poultry 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań 
finansowych przedsiębiorstw
Source: own study based on the financial statements of enterprises

Wskaźnik rentowności: zysk
kapitał
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siębiorstwach przemysłu owocowo-warzywnego i przetwórstwa owoców, w latach 2007-2009 – w 
zbożowo-młynarskim, w 2007 roku – w browarze (tab. 2).

Wskaźnik rentowności operacyjnej sprzedaży określa rentowność działalności operacyjnej. 
Ustala się go według wzoru [Gabrusiewicz 2007]:

Wskaźnik rentowności sprzedaży:
zysk operacyjny x 100%

przychody ze sprzedaży produktów, towarów  
i materiałów+pozostałe przychody operacyjne

Najbardziej opłacalny wskaźnik rentowności operacyjnej sprzedaży w badanych latach był 
w piekarni, przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją pasz i nawozów oraz w zakładzie dro-
biarskim. W 2007 roku najgorzej sytuacja kształtowała się w zakładach zbożowo-młynarskich i 
w browarze, zaś w 2008 roku – w zakładach przemysłu owocowo-warzywnego oraz w zakładzie 
przetwórstwa owoców (tab. 3).

Wskaźnik rentowności działalności gospodarczej uwzględnia stosunek procentowy zysku 
brutto z działalności gospodarczej uzyskany z działalności operacyjnej i działalności finansowej 
[Gabrusiewicz 2007]:

zysk działalności gospodarczej x 100%
przychody ze sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe

Tabela 2. Wskaźnik rentowności sprzedaży w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego 
w latach 2007-2011
Table 2. Profitability ratio in selected enterprises agro-food industry in the years 2007-2011
Przedsiębiorstwa/Enterprises Wskaźnik rentowności w latach/

Rate of return in years [%]
2007 2008 2009 2010 2011

Piekarnia/Bakery 11,58 13,00 13,45 13,90 14,40
Przemysłu owocowo-warzywnego/Fruit and vegetable industry 1,26 -2,58 0,07 1,23 2,56
Przetwórstwa owoców/Processing of fruit 2,66 -4,55 0,01 0,99 1,13
Zbożowo-młynarskie/Cereal milling -1,83 -0,54 -0,16 1,17 1,99
Browar/Brewery -13,78 20,31 21,05 - -
Produkcji pasz i nawozów/Production of feeds and fertilizers 8,16 4,63 4,32 5,35 6,79
Drobiarskie/Poultry 11,79 7,27 6,56 5,89 5,21

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Tabela 3. Wskaźnik rentowności operacyjnej sprzedaży w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu rolno-
spożywczego w latach 2007-2011
Table 3. Operating margin sales in selected enterprises agro-food industry in the years 2007-2011
Przedsiębiorstwa/Enterprises Wskaźnik rentowności w latach/

Rate of return in years [%]
2007 2008 2009 2010 2011

Piekarnia/Bakery 11,93 13,44 14,00 14,50 14,70
Przemysłu owocowo-warzywnego/Fruit and vegetable industry 1,91 -2,61 0,10 1,78 2,74
Przetwórstwa owoców/Processing of fruit 5,27 -3,59 0,02 1,00 1,67
Zbożowo-młynarskie/Cereal milling -0,53 0,86 0,10 0,99 1,56
Browar/Brewery -13,11 6,87 7,15 - -
Produkcji pasz i nawozów/Production of feeds and fertilizers 10,41 6,19 6,00 7,56 8,05
Drobiarskie/Poultry 13,76 5,30 5,11 4,98 4,56

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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W badanych latach najwyższy wskaźnik rentowności działalności gospodarczej odnotowano 
w piekarni, przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją pasz i nawozów oraz zakładzie drobiar-
skim. W latach 2008-2009 najgorzej sytuacja kształtowała się w zakładach przemysłu owocowo-
-warzywnego, w latach 2008-2010 – w zakładzie przetwórstwa owoców, w 2005 roku i w latach 
2007-2009 – w zakładach zbożowo-młynarskich, w latach 2006-2007 – w browarze (tab. 4).

Analiza rentowności majątku
Rentowność majątku informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę wartości 

zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku. Ustala się ją według wzoru:

Wskaźnik ten określany również zwrotem z majątku (ROA), wyznacza ogólną zdolność aktywów 
przedsiębiorstwa do generowania 
zysku, czyli pokazuje jak efek-
tywnie przedsiębiorstwo zarządza 
swoimi aktywami. Im wartość 
tego wskaźnika jest wyższa, tym 
korzystniejsza jest sytuacja finan-
sowa przedsiębiorstwa [Sierpińska, 
Jachna 2007]. W tabeli 5 przedsta-
wiono wskaźnik rentowności ma-
jątku w latach 2007-2011. W latach 
2007-2008 odnotowano ujemną 
wartość wskaźnika w zakładach 
zbożowo-młynarskich, w 2007 
roku – w browarze, a w 2008 roku 
– w zakładach przemysłu owoco-
wo-warzywnego i przetwórstwa 
owoców. W pozostałych przed-
siębiorstwach wystąpiły wahania 
badanego wskaźnika.

Tabela 4. Wskaźnik rentowności działalności gospodarczej w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu 
rolno-spożywczego w latach 2007-2011
Table 4. Business profitability in selected enterprises agro-food industry in the years 2007-2011
Przedsiębiorstwa/Enterprises Wskaźnik rentowności w latach/ 

Rate of return in years [%]
2007 2008 2009 2010 2011

Piekarnia/Bakery 11,52 12,84 13,34 13,80 14,10
Przemysłu owocowo-warzywnego/Fruit and vegetable industry 1,62 -2,58 -1,67 0,12 1,32
Przetwórstwa owoców/Processing of fruit 3,33 -4,35 -2,87 -0,19 1,04
Zbożowo-młynarskie/Cereal milling -1,64 -0,45 -0,01 1,98 2,11
Browar/Brewery -37,31 1,65 2,04 - -
Produkcji pasz i nawozów/Production of feeds and fertilizers 10,12 5,91 5,32 6,12 6,89
Drobiarskie/Poultry 9,55 6,87 6,12 5,78 5,10

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Tabela 5. Wskaźnik rentowności majątku w latach 2007-2011
Table 5. ROA in the years 2007-2011
Przedsiębiorstwa/
Enterprises

Wskaźnik rentowności w latach/ 
Rate of return in years [%]

2007 2008 2009 2010 2011
Piekarnia/Bakery 23,69 25,22 26,20 28,90 29,00
Przemysłu owocowo-
warzywnego/Fruit and 
vegetable industry

1,66 -5,49 0,32 1,12 1,95

Przetwórstwa owoców/
Processing of fruit 3,93 -6,74 0,12 1,01 1,85

Zbożowo-młynarskie/
Cereal milling -3,56 -1,10 0,22 0,23 1,04

Browar/Brewery -16,46 10,83 11,04 - -
Produkcji pasz i 
nawozów/Production 
of feeds and fertilizers

14,09 8,83 8,09 7,99 7,26

Drobiarskie/Poultry 8,25 3,91 3,20 3,12 3,01
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

zysk netto x 100%wartość majątku (aktywów) ogółem 
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Analiza rentowności kapitału własnego
Wskaźnik rentowności kapitału własnego określany jest także jako stopa zwrotu z kapitału 

własnego. Definiuje on wielkość zysku netto przypadającego na jednostkę kapitału własnego, 
obejmującego poza wkładami właścicieli także inne elementy składowe, pochodzące głównie z 
wypracowanego zysku. Ustala efektywność finansową kapitału własnego. Wskaźnik ten pozwala 
ustalić stopień zwrotu zainwestowanych kapitałów [Jarzemowska 2006]. Miarą efektywności 
zaangażowania kapitałów własnych jest wskaźnik rentowności ustalany jako:

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych: zysk netto x 100%
kapitały własne

Rosnący poziom tego wskaźnika świadczy o wzroście efektywności zaangażowanego kapitału, 
co może prowadzić do uzyskiwania większych dywidend oraz rozszerzenia możliwości rozwo-
jowych przedsiębiorstwa [Skowronek-Mielczarek, Leszczyński 2008]. W tabeli 8 przedstawiono 

Ważną rolę w badaniu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw odgrywają także wskaźniki 
rentowności majątku trwałego i obrotowego. Zapisuje się je według wzorów:

Wskaźnik rentowności majątku trwałego: zysk netto x 100%
majątek trwały

Wskaźnik rentowności majątku obrotowego: zysk netto x 100%
majątek obrotowy

Efektywnie kształtował się wskaźnik rentowności majątku trwałego i majątku obrotowego 
w piekarni oraz w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją pasz i nawozów. W 2008 roku 
analizowany wskaźnik był ujemny w przedsiębiorstwach przemysłu owocowo-warzywnego, 
przetwórstwa owoców i zakładzie zbożowo-młynarskim, zaś w 2010 roku wskaźniki te uległy 
poprawie (tab. 6 i 7).

zysk netto
x 100

wartość majątku (aktywów) ogółem 

Tabela 7. Wskaźnik rentowności majątku obrotowego 
w latach 2006-2010
Table 7. Profitability ratio of current assets in 2006-
2010
Przedsiębiorstwa/
Enterprises

Wskaźnik rentowności 
w latach/Rate of return 

in years [%]
2006 2008 2010

Piekarnia/Bakery 96,84 105,47 110,56
Przemysłu owocowo-
warzywnego/Fruit and 
vegetable industry

6,44 -8,47 2,55

Przetwórstwa owoców/
Processing of fruit 24,32 -16,00 0,22

Zbożowo-młynarskie/
Cereal milling 7,46 -2,50 3,89

Browar/Brewery -54,63 395,0 -
Produkcji pasz i 
nawozów/Production of 
feeds and fertilizers

40,72 21,16 30,45

Drobiarskie/Poultry -4,33 9,65 15,99
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Tabela 6. Wskaźnik rentowności majątku trwałego 
w latach 2006-2010
Table 6. Profitability ratio of fixed assets in 2006-
2010
Przedsiębiorstwa/
Enterprises

Wskaźnik rentowności 
w latach/Rate of return 

in years [%]
2006 2008 2010

Piekarnia/Bakery 37,28 33,14 29,88
Przemysłu owocowo-
warzywnego/Fruit and 
vegetable industry

10,06 -15,60 1,20

Przetwórstwa owoców/
Processing of fruit 18,37 -11,67 2,59

Zbożowo-młynarskie/
Cereal milling 8,67 -1,96 2,77

Browar/Brewery -17,55 11,13 -
Produkcji pasz i 
nawozów/Production of 
feeds and fertilizers

38,45 15,17 20,67

Drobiarskie/Poultry -1,79 6,56 10,34
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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wskaźnik rentowności kapitałów 
własnych w latach 2007-2011 w 
wybranych przedsiębiorstwach 
rolno-spożywczych. Najwyższy 
wskaźnik rentowności kapita-
łów własnych odnotowano w 
piekarni (w latach 2007-2011 
wystąpił wzrost o 11,3 p.p.) i w 
przedsiębiorstwie zajmującym 
się produkcją pasz i nawozów (w 
latach 2007-2011 wystąpił spadek 
o 55,9 p.p.). W latach 2008-2009 
w przedsiębiorstwach przemysłu 
owocowo-warzywnego i prze-
twórstwa owoców zaangażowano 
obcy kapitał, gdyż wskaźnik ren-
towności kapitału własnego był 
ujemny. Podobna sytuacja miała 
miejsce w latach 2007-2009 w 
zakładach zbożowo-młynarskich 
oraz w 2007 roku w browarze.  
W latach 2010-2011 wskaźniki te 
w tych przedsiębiorstwach były 
na niskim poziomie.

Podsumowanie i wnioski
Na podstawie wyliczonych wskaźników ustalono efektywność działania badanych przedsię-

biorstw rolno-spożywczych z województwa świętokrzyskiego:
1. Wskaźnik rentowności we wszystkich badanych przedsiębiorstwach był na niskim poziomie. 

Najefektywniej działalność gospodarczą prowadziły piekarnia i przedsiębiorstwa zajmujące się 
produkcją pasz i nawozów, w których nie odnotowano ujemnego wyniku finansowego. Najgorzej 
sytuacja finansowa kształtowała się w przedsiębiorstwach zbożowo-młynarskich oraz w browarze.

2. Zdolność majątku badanych przedsiębiorstw do generowania przychodów była relatywnie 
niska. Jedna jednostka majątku generowała tylko od około jednej do trzech jednostek przycho-
dów ze sprzedaży. Najsłabiej sytuacja kształtowała się w browarze oraz w przedsiębiorstwach 
drobiarskim, zaś najlepiej w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją pasz i nawozów.

3. Najwyższy wskaźnik rentowności kapitałów własnych odnotowano w piekarni i w zakładzie 
produkującym pasze i nawozy. W latach 2008-2009 w zakładach przemysłu owocowo-wa-
rzywnego, w zakładzie przetwórstwa owoców wskaźnik rentowności kapitału własnego był 
ujemny. Podobna sytuacja miała miejsce w latach 2007-2009 w zakładach zbożowo-młynar-
skich, zaś w 2007 roku w browarze.

4. W latach 2007-2011, czyli w latach kryzysu gospodarczego badane przedsiębiorstwa zacho-
wywały się bardzo rożnie, część z nich osiągnęła sukces, a niektóre miały niską rentowność 
i ich działalność była nieefektywna. Powodem tego były odnotowywane ujemne zyski netto 
w analizowanych latach.
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Tabela 8. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych w latach 
2007-2011
Table 8. Return on equity in 2007-2011
Przedsiębiorstwa/
Enterprises

Wskaźnik rentowności w latach/
Rate of return in years [%]

2007 2008 2009 2010 2011
Piekarnia/Bakery 45,0 45,9 46,9 47,8 50,1
Przemysłu owocowo-
warzywnego/Fruit and 
vegetable industry

2,9 -7,9 -4,3 1,0 1,1

Przetwórstwa owoców/
Processing of fruit 8,2 -9,4 -6,6 1,1 1,2

Zbożowo-młynarskie/
Cereal milling -5,9 -1,8 -0,6 1,0 2,1

Browar/Brewery -33,8 15,1 16,9 - -
Produkcji pasz i nawozów/
Production of feeds and 
fertilizers

24,7 15,9 15,7 14,9 13,8

Drobiarskie/Poultry 15,9 7,0 6,9 6,7 6,7
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Summary
The purpose of the research was describing changes in the effectiveness of action in selected agribusiness 

enterprises, świętokrzyskie voivodeship. On the basis of the financial statements included in the Polish 
Monitor B selected agribusiness production businesses have been referred to changes in the economic 
results. The studies covered following companies: bakery, fruit and vegetable industry, fruit processing, grain 
millers plants, brewery, production of feed and fertilizer and poultry plant. Research focused on the years 
2004-2011,while in the case of brewery limited liability company  2004-2009. The company was liquidated 
by the Board of Directors of the Brewing company in September 2009. The study used benchmarking, which 
was used to of examining changes of the profitability in selected agribusiness enterprises. 
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