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Analiza wskaĨników páynnoĞci i zadáuĪenia indywidualnych
gospodarstw rolnych
Liquidity and debt ratio analysis of individual farms
Abstract. Financial ratios in farms integrated in FADN system were analyzed in the paper. The farms
were situated in the Mazowsze and Podlasie regions. A particular attention was paid to liquidity and
debt ratios. The liquidity ratios achieved the highest value in small, average-small and average-big
farms. The liquidity ratios were higher than proposed in literaure. But, the debt ratios were the highest
in very small and very large farms. Farms do not use in full their financial resources.
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Synopsis. W pracy badano wskaĨniki finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych integrowanych
w systemie FADN. Gospodarstwa pochodziáy z regionu FADN Mazowsze i Podlasie. Szczególną
uwagĊ zwrócona na páynnoĞü finansową i zadáuĪenie. WskaĨniki páynnoĞci finansowej osiągnĊáy
najwyĪsze wartoĞci w gospodarstwach maáych, Ğrednio-maáych i Ğrednio-duĪych. WskaĨniki
páynnoĞci byáy wyĪsze od tych proponowanych w literaturze. Natomiast wskaĨniki zadáuĪenia byáy
najwyĪsze w gospodarstwach bardzo maáych i bardzo duĪych. Gospodarstwa rolne nie wykorzystują
w peáni posiadanych zasobów finansowych.
Sáowa kluczowe: analiza wskaĨnikowa, páynnoĞü, zadáuĪenie, gospodarstwo rolne

WstĊp
Jednym z waĪniejszych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku
jest analiza wskaĨnikowa. Stanowi ona bardziej dokáadną analizĊ bilansu majątkowego,
rachunku zysków i strat oraz jest narzĊdziem oceny porównawczej i przyczynowej
[Bednarski, 1999, s. 76]. WskaĨniki uĪywane do przeprowadzenia analizy najczĊĞciej
oblicza siĊ przez relacje poszczególnych skáadników bilansu majątkowego oraz rachunku
zysków i strat. WskaĨniki róĪnią siĊ zarówno treĞcią ekonomiczną jak i zawartoĞcią
informacji. NajczĊĞciej oblicza siĊ wskaĨniki na przestrzeni kilku lat a w literaturze
przedmiotu podaje siĊ nastĊpujące ich grupy: páynnoĞci, rentownoĞci, obrotowoĞci,
wspomagania finansowego i rynku kapitaáowego. WskaĨniki te są pomocne w syntetycznej
analizie ekonomicznej dziaáalnoĞci podmiotów gospodarczych [SierpiĔska i Jachna 1998, s.
78]. Uáatwiają one równieĪ proces podejmowania decyzji przez wáaĞcicieli przedsiĊbiorstw
i gospodarstw w celu bardziej efektywnego ich funkcjonowania. Dokáadna analiza
wskaĨników dotycząca gáównie danych historycznych (przeszáoĞü) moĪe posáuĪyü do
rozpoznania i przewidywania sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych w
przyszáoĞci.
SpoĞród zestawu wskaĨników wielu autorów za najwaĪniejsze uznaje wskaĨniki
páynnoĞci i zadáuĪenia. Do obliczenia wskaĨników páynnoĞci wykorzystuje siĊ aktywa
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obrotowe. Mogą byü one w znacznie krótszym czasie niĪ aktywa trwaáe zamienione na
gotówkĊ. Zaáamanie páynnoĞci finansowej jest gáówną przyczyną upadku przedsiĊbiorstw.
W przypadku zaáamania páynnoĞci finansowej sytuacja przedsiĊbiorstw na rynku pogarsza
siĊ. Dotychczasowi kontrahenci mogą zrezygnowaü z dalszej wspóápracy, a
przedsiĊbiorstwo w przypadku braku gotówki jest zmuszone do sprzedaĪy swojego majątku
po niskich cenach [WaĞniewski i Skoczylas 1996, s. 341]. WiĊkszy udziaá aktywów o
wysokiej páynnoĞci poprawia sytuacjĊ páatniczą przedsiĊbiorstw lub gospodarstw rolnych
[Milewska i Wolff 2008, s. 177].
Z drugiej jednak strony wáaĞciciele podmiotów gospodarczych muszą przywiązywaü
uwagĊ do zadáuĪenia. Zagadnienie to wiąĪe siĊ bardzo z páynnoĞcią finansową poniewaĪ
wáaĞciciele podmiotów gospodarczych zapoĪyczając siĊ w banku lub innych instytucjach
finansowych powinien wykazaü zdolnoĞü do ich spáaty.

Cel i metoda badaĔ
Gáównym celem badaĔ byáo przeprowadzenie analizy wskaĨnikowej indywidualnych
gospodarstw rolnych zintegrowanych w systemie FADN z regionu Mazowsze i Podlasie.
Region ten obejmuje nastĊpujące województwa: mazowieckie, podlaskie, lubelskie i
áódzkie. Badania zawierające dane bilansowe pochodziáy z lat 2004-2006 i zostaáy
przeprowadzone przy wykorzystaniu metodologii IERiGĩ-PIB w Warszawie. Za
najwaĪniejsze uznano wskaĨniki rentownoĞci i zadáuĪenia, które przedstawiono w
zaleĪnoĞci od powierzchni UR gospodarstw. Dokonano podziaáu badanej zbiorowoĞci
gospodarstw na szeĞü grup wedáug wielkoĞci UR na: bardzo maáe (<=5 ha), maáe (5<=10
ha), Ğrednio maáe (10<=20 ha), Ğrednio-duĪe (20<=30 ha), duĪe (30<=50 ha) i bardzo duĪe
(>50 ha). WskaĨniki páynnoĞci przedstawiono w punktach (krotnoĞü), zadáuĪenia w %, a
wskaĨnik zadáuĪenia dáugoterminowego w punktach.

Wyniki badaĔ
WskaĨniki páynnoĞci byáy pierwszymi poddanymi analizie. Z punktu widzenia
funkcjonowania przedsiĊbiorstwa páynnoĞü oznacza zdolnoĞü do wywiązywania siĊ
z krótkoterminowych zobowiązaĔ. Jest to szczególnie waĪne w funkcjonowaniu
przedsiĊbiorstwa poniewaĪ brak tej zdolnoĞci moĪe doprowadziü do osáabienia sytuacji
finansowej przedsiĊbiorstwa lub nawet jego bankructwa [Franc-Dąbrowska 2008].
WskaĨnik páynnoĞci bieĪącej liczono jako relacjĊ aktywów obrotowych do zobowiązaĔ
krótkoterminowych. NajwyĪszą wartoĞü wskaĨnika páynnoĞci bieĪącej w 2006 r.
odnotowano w gospodarstwach maáych (10,12), a najniĪszą w bardzo duĪych (3,03). W
latach 2004-2006 zaobserwowano wzrost wskaĨnika páynnoĞci bieĪącej w grupie
gospodarstw maáych oraz Ğrednio-maáych. Natomiast wskaĨnik páynnoĞci bieĪącej ulegá
zmniejszeniu w badanym okresie w grupie podmiotów okreĞlanych pod wzglĊdem
wielkoĞci UR jako bardzo maáe, Ğrednio-duĪe oraz bardzo duĪe (rys. 1). Wysokie wskaĨniki
páynnoĞci bieĪącej oznaczają maáy udziaá zobowiązaĔ bieĪących w funkcjonowaniu
gospodarstw. Za optymalny uznaje siĊ wskaĨnik w granicach 1,2-2,0. We wszystkich
grupach badanych gospodarstw rolnych osiągniĊto wartoĞci wskaĨników páynnoĞci bieĪącej
przewyĪszające wskazania literaturowe. Zbyt wysoki wskaĨnik jest równieĪ niekorzystny
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poniewaĪ wskazuje on na brak dziaáaĔ wáaĞcicieli podmiotów gospodarczych
zmierzających do ich rozwoju i modernizacji. Ponadto oznacza to gromadzenie Ğrodków
pieniĊĪnych na rachunku bankowym, które nie są zaangaĪowane w obrót i nie przynoszą
zysku.
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Rys. 1. WskaĨnik páynnoĞci bieĪącej
Fig. 1. Current liquidity ratio
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie FADN.

W dalszej czĊĞci pracy dokonano analizy wskaĨnika páynnoĞci szybkiej, który
wyliczono jako relacjĊ aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiązaĔ
krótkoterminowych. We wskaĨniku tym nastĊpuje proces pominiĊcia zapasów, które
przejawiają zwykle opóĨnioną páynnoĞü. NajwyĪszą wartoĞü wskaĨnika páynnoĞci szybkiej
odnotowano w grupie gospodarstw maáych (6,55), Ğrednio-maáych (5,46). Natomiast
najniĪszą wartoĞü wskaĨnika páynnoĞci szybkiej odnotowano w gospodarstwach bardzo
duĪych (2,02) i bardzo maáych (2,79). W latach 2004-2006 wskaĨnik páynnoĞci szybkiej
ulegá zwiĊkszeniu w grupie gospodarstw Ğrednio-maáych i duĪych. Natomiast wskaĨnik ten
ulegá zmniejszeniu w podmiotach bardzo-maáych i bardzo duĪych (rys. 2). W literaturze
przedmiotu podaje siĊ, Īe jego optymalna wartoĞü powinna wynosiü 1,0. Jednak opinie co
do wielkoĞci tego wskaĨnika są zróĪnicowane. W literaturze panuje jednak pogląd, Īe
wielkoĞü tego wskaĨnika naleĪy porównywaü w róĪnych branĪach. Wskazuje siĊ równieĪ,
Īe nie powinno byü zbyt duĪej róĪnicy miĊdzy wskaĨnikami páynnoĞci bieĪącej i szybkiej
bo oznacza to posiadanie zbyt wysokiego poziomu zapasów. W przypadku páynnoĞci
szybkiej odnotowano równieĪ bardzo wysoką wartoĞü przewyĪszającą normy
podrĊcznikowe we wszystkich badanych grupach gospodarstw rolnych. WyĪsze wartoĞci
wskaĨników páynnoĞci w badanych gospodarstwach rolnych wynikają z sezonowoĞci,
cyklu produkcji, wahaĔ cenowych oraz przechowywania páodów rolnych [Poczta i
ĝredziĔska 2007, s. 493].
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Rys. 2. WskaĨnik páynnoĞci szybkiej
Fig. 2. Quick liquidity ratio
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie FADN.

W dalszej czĊĞci pracy dokonano analizy zadáuĪenia, które pozwala oceniü politykĊ
finansową prowadzoną w indywidualnych gospodarstwach rolnych. WskaĨnik zadáuĪenia
aktywów ogóáem liczono jako relacjĊ zobowiązaĔ ogóáem do aktywów ogóáem. W 2006 r.
najwyĪszą
wartoĞü
wskaĨnika
zadáuĪenia
aktywów
ogóáem
odnotowano
w gospodarstwach bardzo maáych, bardzo duĪych i duĪych. Natomiast najniĪszą wartoĞü
wskaĨnika zadáuĪenia aktywów ogóáem odnotowano w gospodarstwach maáych, Ğredniomaáych i Ğrednio-duĪych. W latach 2004-2006 wskaĨnik zadáuĪenia aktywów ogóáem ulegá
zmniejszeniu w grupie gospodarstw bardzo maáych i bardzo duĪych. Natomiast jego
zwiĊkszenie odnotowano w gospodarstwach maáych, Ğrednio-maáych, Ğrednio-duĪych
i duĪych (rys. 3). Wedáug literatury wskaĨnik ten powinien wynosiü w przedsiĊbiorstwach
57-64%. Natomiast zbyt wysoka wartoĞü zadáuĪenia wskaĨnika wskazuje na brak
moĪliwoĞci spáaty zobowiązaĔ. We wszystkich badanych grupach gospodarstw rolnych
wskaĨnik ten osiągnąá duĪo niĪsze wartoĞci od proponowanych dla przedsiĊbiorstw
w literaturze. Wskazuje to na brak zainteresowania rolników Ĩródáami zewnĊtrznymi
kapitaáów. Wynika to równieĪ z faktu, ze rolnicy w procesie produkcji wykorzystują
czĊĞciej produkty wytworzone w gospodarstwie niĪ zakupują je z zewnątrz. Brak
zainteresowania rolników Ĩródáami zewnĊtrznymi kapitaáów moĪe wynikaü ze záych
doĞwiadczeĔ z okresu transformacji systemowej. Widmo bankructwa gospodarstwa, utrata
zdolnoĞci do spáaty zniechĊcają rolników do ich zaciągania. WáaĞciciele gospodarstw
rolnych korzystają z kredytów tylko wtedy, kiedy są do tego zmuszeni przez záą sytuacjĊ
finansową lub gdy wáasne zasoby gotówkowe są za maáe na przeprowadzenie
zaplanowanych dziaáaĔ.
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Rys. 3. WskaĨnik zadáuĪenia aktywów ogóáem (%)
Fig. 3. Assets debt ratio
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie FADN.

Kolejny wskaĨnik poddany analizie to zadáuĪenie kapitaáu wáasnego, które
przedstawia moĪliwoĞü pokrycia zobowiązaĔ kapitaáami wáasnymi. WskaĨnik zadáuĪenia
kapitaáu wáasnego liczono jako relacjĊ zobowiązaĔ ogóáem do kapitaáu wáasnego. Obrazuje
on wielkoĞü kapitaáów obcych na jednostkĊ kapitaáu wáasnego. Wysoki poziom wskaĨnika
zadáuĪenia kapitaáu wáasnego wskazuje na wysokie koszty finansowe obciąĪające wynik
finansowy i na káopoty ze spáatą kredytów. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe umiejĊtnie
wykorzystane kapitaáy obce pomagają w rozwoju przedsiĊbiorstw i poprawie wyników
finansowych. Efektywne zarządzane kapitaáy obce mogą dynamizowaü sprzedaĪ.
W literaturze podaje siĊ, Īe jego wartoĞü powinna zawieraü siĊ w przedziale od 1,0 do 3,0
(100-300%).
W roku 2006 najwyĪszą wartoĞü wskaĨnika zadáuĪenia kapitaáu wáasnego odnotowano
w gospodarstwach bardzo duĪych i bardzo maáych. W latach 2004-2006 wskaĨnik
zadáuĪenia kapitaáu wáasnego ulegá zmniejszeniu w gospodarstwach bardzo maáych
i bardzo duĪych. Natomiast jego wartoĞü ulegáa zwiĊkszeniu w gospodarstwach maáych,
Ğrednio-maáych, Ğrednio-duĪych i duĪych w badanym okresie (rys. 4). Porównując wartoĞci
wskaĨnika zadáuĪenia kapitaáu wáasnego z proponowanymi w literaturze moĪna zauwaĪyü,
Īe w wiĊkszoĞci badanych grup gospodarstw osiągniĊto duĪe niĪsze wartoĞci. Podobnie jak
w przypadku wskaĨnika zadáuĪenia aktywów prawidáowoĞü tą naleĪy táumaczyü maáym
zainteresowaniem rolników kapitaáami obcymi oraz obawami wynikającymi z obciąĪeĔ
jakie niesie korzystanie ze Ĩródeá zewnĊtrznych.
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Fig. 4. Own capital debt ratio
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie FADN.

Ostatni wskaĨnik poddany analizie to zadáuĪenie dáugoterminowe. Jest on obliczany
przez relacje zobowiązaĔ dáugoterminowych do kapitaáu wáasnego. Za prawidáową wartoĞü
tego wskaĨnika podaje siĊ przedziaá 0,5-1,0 (50-100%), co oznacza, Īe wartoĞü kredytu
dáugoterminowego nie powinna byü wyĪsza od wartoĞci kapitaáu wáasnego. W przypadku
osiągniĊcia wartoĞci wskaĨnika powyĪej 1,0 zagroĪona jest sytuacja firmy poniewaĪ
zobowiązania
dáugoterminowe
przewyĪszają
wartoĞü
kapitaáu
wáasnego.
W badanym okresie wskaĨnik ten ulegá zmniejszeniu w gospodarstwach bardzo duĪych
i bardzo maáych. W gospodarstwach maáych i Ğrednio-duĪych wskaĨnik ten ulegá
zwiĊkszeniu w latach 2004-2006. A w podmiotach Ğrednio-maáych i duĪych nie ulegá
zmianie w badanym okresie (rys. 5). Mimo wszystko naleĪy stwierdziü, Īe uksztaátowaá siĊ
on na duĪo niĪszym poziomie od proponowanego w literaturze. WáaĞciciele gospodarstw
bardzo duĪych i bardzo maáych mają wiĊkszą skáonnoĞü do zadáuĪania siĊ w porównaniu do
gospodarstw maáych, Ğrednio-maáych i Ğrednio-duĪych. WiĊksze zadáuĪenie
w gospodarstwach bardzo maáych wynika równieĪ z prawidáowoĞci, Īe ich wáaĞciciele
posiadają czĊsto dodatkowe zatrudnienie poza rolnictwem. Fakt ten zwiĊksza
bezpieczeĔstwo finansowe rodzin w gospodarstwach bardzo maáych, a tym samym zachĊca
rolników do zaciągania kredytów dáugoterminowych.
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Rys. 5. WskaĨnik zadáuĪenia dáugoterminowego
Fig. 5. Long term debt ratio
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie FADN.

Podsumowanie i wnioski
NaleĪy zaznaczyü, Īe w badanym okresie gospodarstwa rolne osiągnĊáy wysokie
wartoĞci wskaĨników páynnoĞci bieĪącej i szybkiej. MoĪe to byü wynikiem poprawy
sytuacji finansowej tych podmiotów gospodarczych, wiĊkszej dostĊpnoĞci funduszy
unijnych oraz wzrostem gospodarczym. Z drugiej jednak strony niepokoją bardzo wysokie
wartoĞci tych wskaĨników w gospodarstwach maáych, Ğrednio-maáych i Ğrednio-duĪych.
ĝwiadczą one o nadpáynnoĞci w tych gospodarstwach co przejawia siĊ w braku inwestycji
i ,,przejadaniu” Ğrodków finansowych. Tak sytuacja moĪe w przyszáoĞci doprowadziü do
pogorszenia sytuacji badanych gospodarstw rolnych.
Z drugiej strony objĊte badaniami gospodarstwa rolne charakteryzowaáy siĊ niskimi
wartoĞciami wskaĨników zadáuĪenia. Fakt ten Ğwiadczy o nie korzystaniu przez ich
wáaĞcicieli z kapitaáów zewnĊtrznych oraz maáej skali inwestycji. Są to gospodarstwa
o maáej sile ekonomicznej, a wzrostowi powierzchni towarzyszyá wzrost zainteresowania
kapitaáami zewnĊtrznymi.
Reasumując moĪna stwierdziü, Īe sytuacja finansowa gospodarstw rolnych
z regionu Mazowsze i Podlasie w badanym okresie przedstawiaáa siĊ korzystnie. Niepokoi
natomiast brak dziaáaĔ zmierzających do wykorzystania podsianych zasobów i kapitaáów.
Wprawdzie są to gospodarstwa maáo zadáuĪone ale równieĪ maáo rozwojowe. Badania
wykazaáy, Īe gospodarstwa bardzo duĪe posiadáy duĪo niĪe wskaĨniki páynnoĞci od
gospodarstw maáych i Ğrednio-maáych i wyĪsze wskaĨniki zadáuĪenia. Wynika to z faktu,
Īe wáaĞciciele tych podmiotów czĊĞciej podejmują decyzje o upáynnieniu posiadanych
zapasów oraz o korzystaniu w wiĊkszym zakresie ze Ğrodków obrotowych z zakupu.
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