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Cykl konwersji gotówki w gospodarstwie rolnym – wybrane 
problemy na podstawie danych FADN dla krajów UE-27  
z 2009 roku

Streszczenie

Badaniu poddano cykl konwersji gotówki, a także zanalizowano płynność za-
dłużenia, sprawność działania i rentowność w gospodarstwie rolnym. Wykorzysta-
no dane z bazy FADN. Porównano wyniki gospodarstw rolnych z Polski z wyni-
kami obserwowanymi w UE-27 w 2009 roku. Wykazano, że rodzaj prowadzonej 
działalności, którą jest produkcja rolna, wpływa na wyniki uzyskane w badaniu 
przez gospodarstwa rolne, gdyż mają one wysoki poziom kapitału obrotowego net-
to w dniach obrotu, długi cykl operacyjny, nadpłynność, niską skłonność do zadłu-
żania, małą sprawność działania i niewysoką rentowność. W toku prowadzonych 
badań sformułowano trzy problemy metodologiczne i zaproponowano sposoby ich 
rozwiązania.

Słowa kluczowe: cykl konwersji gotówki, cykl operacyjny, gospodarstwo rolne.

Kody JEL: Q14

Wstęp

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa opiera się na wiedzy teoretycznej i praktycznej 
menadżerów, wspieranej bogatym dorobkiem takich dziedzin, jak zarządzanie finansami, 
rachunkowość, czy analiza finansowa. Natomiast w gospodarstwach rolnych próbuje się 
dostosowywać teorie dotyczące przedsiębiorstw, pamiętając o szczególnych warunkach ich 
funkcjonowania, które zależą od biologicznego charakteru produkcji, klimatu, sezonowości 
itp. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przedstawienia cyklu konwersji gotówki wraz 
z analizą płynności, zadłużenia, sprawności działania i rentowności w gospodarstwie rol-
nym w Polsce w porównaniu z wynikami średnimi w UE-27 na danych dla 2009 roku wraz 
ze wskazaniem najważniejszych problemów występujących w trakcie prowadzonych badań 
oraz propozycją ich rozwiązania.  

Materiał źródłowy i metody badawcze

Pierwszy problem wystąpił na etapie poszukiwania odpowiednich danych, które scharak-
teryzowałyby gospodarstwa rolne w Polsce w porównaniu z krajami UE-27, gdyż na gospo-
darstwach rolnych nie ciąży obowiązek wypełniania sprawozdań finansowych, a dostępne 
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dane GUS nie ukazują całokształtu sytuacji finansowej gospodarstw rolnych. Dlatego do 
badań wykorzystano dane z sieci danych rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych FADN 
(Farm Accountancy Data Network), opisujące ilościowo produkcję i sytuację ekonomiczną 
gospodarstw rolnych w krajach UE-27 (Baza danych FADN 2012). Do tego badania zasto-
sowano dane z 2009 roku, które w połowie 2012 roku były najbardziej aktualnymi danymi, 
bowiem baza FADN aktualizowana jest z dużym opóźnieniem. Niestety, baza nie udostępnia 
danych zindywidualizowanych, ale wielkości uśrednione pochodzące z wielu gospodarstw, 
by udaremnić ich zidentyfikowanie (Metodyka bazy FADN 2012). Zaletą FADN jest fakt, 
że jest jedyną bazą danych, w której informacje zbierane są według jednolitych zasad na 
terenie UE-27, a gospodarstwa tworzą statystycznie reprezentatywną próbę towarowych go-
spodarstw rolnych funkcjonujących na obszarze Unii Europejskiej (Wyniki standardowe... 
2011). Zgromadzone w niej dane, skonstruowane jako średnie ważone na gospodarstwo, są 
reprezentatywnym odpowiednikiem dla 4 953 250 gospodarstw rolnych ogółem z krajów 
UE-27, w tym dla  765 650 z Polski.

Taki materiał badawczy posłużył do próby opisania cyklu konwersji gotówki w gospo-
darstwie rolnym wraz z charakterystyką kapitału obrotowego netto, płynności, zadłużenia, 
sprawności działania i rentowności na danych dla Polski w porównaniu ze średnią dla kra-
jów UE-271.  Uzasadnieniem podjęcia tego tematu jako podmiotu badań jest waga, którą od-
grywa zarządzanie kapitałem obrotowym we współczesnym przedsiębiorstwie, co przekłada 
się na długość okresu, który musi upłynąć od momentu wyprodukowania produktu gotowe-
go do momentu otrzymania zapłaty za ten produkt. A to z kolei generuje szereg czynności ze 
sfery organizacji produkcji, sprzedaży, finansów, logistyki, które umożliwiają bezkolizyjne 
funkcjonowanie firmy i pomnażanie jej zysków (Folga 2009, s. 208). Ponadto, kształtując 
wielkość kapitału obrotowego, należy nie tylko uwzględnić poziom sprzedaży i szybkość 
obrotu angażowanych środków, ale także zadbać o odpowiednią wartość i strukturę zadłuże-
nia krótkoterminowego (Szczepański, Szyszko 2007, s. 428). Warto przypomnieć konstruk-
cję cyklu konwersji gotówki, który przedstawiono na rysunku 1. Składa się na niego suma 

1  Formuły obliczanych wskaźników prezentowane są w części dotyczącej wyników badań.

Rysunek 1
Cykl konwersji gotówki w przedsiębiorstwie

Źródło: Sierpińska, Wędzki (1997), s. 96-97.
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cyklu konwersji zapasów i należności pomniejszona o cykl zobowiązań krótkoterminowych. 
Im jest on krótszy, tym jest bardziej korzystny dla firmy, gdyż oznacza, że pieniądze zainwe-
stowane w aktywa bieżące wracają do firmy szybciej i mogą być ponownie wykorzystane 
(Sierpińska, Wędzki 1997, s. 95-98). Założenia te powinny również sprawdzić się w przy-
padku gospodarstwa rolnego.

Wyniki badań

Realizując zamierzony cel badawczy, najpierw obliczono wartość kapitału obrotowego 
netto w dniach oraz wskaźniki pozwalające ocenić czas rotacji środków obrotowych (za-
pasów, należności, gotówki) oraz rotacji zobowiązań bieżących, czyli długości okresu, na 
jaki gospodarstwu zostały udzielone kredyty przez dostawców (Sierpińska, Wędzki 1997). 
Wyznaczono również całkowitą liczbę dni cyklu operacyjnego w gospodarstwie rolnym 
(por. tabela 1).

Tabela 1 
Wybrane wskaźniki związane z cyklem konwersji gotówki w gospodarstwie rolnym 
w Polsce i UE-27 w 2009 roku (wartości średnie w dniach)     

Nazwa wskaźnika Formuła
Polska UE-27

dni

Kapitał obrotowy netto 
w dniach obrotu

Kapitał obrotowy netto • 365/sprzedaż netto 191 277

Wersja 1

Cykl zapasów Średni stan zapasów • 365/sprzedaż netto 81 47
Cykl należności Średni stan należności • 365/sprzedaż netto 103 245
Cykl zobowiązań 
krótkoterminowych 

Średni stan zobowiązań krótkoterminowych • 365/
sprzedaż netto 42 64

Cykl konwersji gotówki Cykl zapasów + cykl należności – cykl  zobowiązań 
krótkoterminowych 

142 228

Cykl operacyjny Cykl zapasów + cykl należności albo cykl  zobowiązań 
krótkoterminowych + cykl konwersji gotówki

184 292

Wersja 2

Cykl zapasów Średni stan zapasów * 365/koszty wytworzenia 122 74
Cykl należności Jak w wersji 1. 103 245
Cykl zobowiązań 
krótkoterminowych 

Jak w wersji 1. 42 64

Cykl konwersji gotówki Jak w wersji 1. 183 255
Cykl operacyjny Jak w wersji 1. 225 319

Źródło: Baza danych FADN (2012); Sierpińska, Wędzki (1997), s. 95-98.
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Podczas przygotowania tych wskaźników wystąpił problem drugi związany z dostoso-
wywaniem formuł typowych dla przedsiębiorstw do danych i specyfiki działalności gospo-
darstw rolnych. Do obliczenia kapitału obrotowego netto konieczna była znajomość war-
tości aktywów obrotowych, a w gospodarstwie rolnym składają się na nie: stado obrotowe 
(czyli zwierzęta przeznaczone do sprzedaży lub produkcji w danym roku obrachunkowym), 
zapasy produktów rolniczych i pozostałe aktywa obrotowe (Wyniki standardowe... 2011). 
Wobec tego taką wartość zastosowano. Należy też wyraźnie zaznaczyć, że w bazie FADN 
nie wydziela się osobno wartości należności i gotówki gospodarstwa, tylko zlicza się je 
razem, dodając do nich jeszcze wartość upraw na pniu i udziałów gospodarstwa rolnego 
w jednostkach rolniczych. Tę pozycję nazywa się właśnie pozostałymi aktywami obrotowy-
mi (Baza danych FADN, op. cit.; Wyniki standardowe..., op. cit.). Aby zrealizować założony 
cel badawczy, do budowy wskaźników z pozycją „należności” za każdym razem wstawia-
no pozycję „pozostałe aktywa obrotowe”, co znacznie obniżyło ich wartość informacyjną. 
Należało jeszcze posłużyć się kategorią „sprzedaż netto”, ale taka nie występuje  w bazie 
FADN, więc zdecydowano o wykorzystaniu kategorii „produkcja ogółem” ujmującej sprze-
daż, przekazanie do gospodarstwa domowego, zużycie na potrzeby gospodarstwa rolnego, 
itp. całkowitej produkcji gospodarstwa rolnego (Wyniki standardowe..., op. cit.). Podczas 
obliczeń koniecznych do wypełnienia tabeli 1 potrzebne były „koszty wytworzenia”, w ich 
miejsce zastosowano tzw. „zużycie pośrednie”, które obejmuje koszty bezpośrednie i koszty 
ogólnogospodarcze towarzyszące działalności operacyjnej (Wyniki standardowe..., op. cit.). 
Dopiero po uczynieniu tych założeń otrzymano dane z tabeli 1.

Kapitał obrotowy netto w dniach obrotu informuje o liczbie dni, na które wystarcza kapi-
tał obrotowy netto2. I tak, średnio w 2009 roku w polskim gospodarstwie rolnym wystarczył 
na 191 dni, a w unijnym aż na 277. Średni cykl zapasów w Polsce wyniósł 81 dni, podczas 
gdy średnio w UE-27 – 47 dni – to obliczenie wykonano w wariancie 1. przyjmując w mia-
nowniku sprzedaż netto (produkcję ogółem). Natomiast w wariancie 2., gdy przyjęto koszty 
wytworzenia (zużycia pośredniego), cykl zapasów wzrósł odpowiednio do: 122 i 74 dni. Średni 
cykl należności wyniósł w gospodarstwie rolnym 103 dni w Polsce i aż 245 dni w UE-27. 
W przypadku średniego cyklu zobowiązań krótkoterminowych uzyskano 42 dni dla polskie-
go gospodarstwa rolnego, przy średnim unijnym poziomie wynoszącym 64 dni. Nie zdecy-
dowano się zmienić mianownika cyklu zobowiązań krótkoterminowych ze sprzedaży netto 
na koszt własny sprzedaży pomniejszony o amortyzację, gdyż otrzymane wyniki wydawały 
się zbyt nieprawdopodobne3. Natomiast cykl konwersji gotówkowej obliczony średnio dla 
Polski i UE-27 wyniósł kolejno: 142 i 228 dni w wersji 1. oraz 183 i 255 dni w wersji 2. 
Dlatego też całkowita liczba dni cyklu operacyjnego w gospodarstwie rolnym w Polsce wy-
nosiła 184 dni (wersja 1.) lub 225 (wersja 2.), a w UE-27 aż 292 dni (wersja 1.) lub 319 (wer-
sja 2.). Wyniki te zobrazowano rysunkiem 2. Warto zwrócić uwagę, że zapotrzebowanie na 
kapitał, wyznaczone cyklem konwersji gotówki, w gospodarstwach rolnych było wysokie, 

2  Kapitał obrotowy netto jest rozumiany jako aktywa obrotowe pomniejszone o zobowiązania bieżące (Brigham, Houston 
2005, s. 242-243).
3  Tak skalkulowany cykl zobowiązań krótkoterminowych dla polskiego gospodarstwa rolnego wyniósł aż 145 dni, a dla 
unijnego był jeszcze wyższy z wartością 268 dni. Trudno przyjąć, że gospodarstwa regulują swe zobowiązania krótkoterminowe 
w ciągu 5-9 miesięcy.
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ale jeszcze wyższy był poziom kapitału obrotowego netto. Taka sytuacja znalazła odbicie we 
wskaźnikach finansowych (por. tabela 2).

Powszechnie wiadomo, że dzięki wskaźnikom płynności można ocenić powiązania, któ-
re występują między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi pod-
miotu gospodarczego – ich zbyt niska wartość sygnalizuje zagrożenie niewypłacalnością dla 
podmiotu, ale zbyt wysoka wartość jest wynikiem nieefektywnego wykorzystania zasobów 
pieniężnych (Ryś-Jurek 2008, s. 21, 26-28; Tatka 1999, s. 33-44). W rolnictwie występuje 
silna skłonność do utrzymywania wysokiej nadpłynności, gdyż wiąże się ze specyfiką pro-
wadzenia działalności rolniczej, z którą związane są takie zjawiska, jak m. in.: długi cykl 
produkcji, sezonowość produkcji, wahania cen, wysokie wewnętrzne zużycie niektórych 
wytworzonych produktów przez gospodarstwo itp. (Ryś-Jurek 2009, s. 143-145, 150-151; 
Tatka, op. cit.). Warto zauważyć, że średni poziom bieżącej płynności dla polskich gospo-
darstw rolnych w 2009 roku wyniósł 5,55, a dla unijnych 5,29. Po odjęciu zapasów, otrzymano 
wskaźnik szybkiej płynności z wartościami 3,61 w Polsce i 4,56 w UE-27 (por. tabela 2).  

Rysunek  2
Cykl konwersji gotówki w gospodarstwie rolnym w Polsce i UE-27 na podstawie 
danych FADN dla 2009 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie rysunku 1 i tabeli 1.
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Wskaźniki zadłużenia informują, w jakim stopniu gospodarstwo rolne korzysta z ze-
wnętrznych źródeł finansowania. Warto podkreślić, że zbyt wysokie – może oznaczać uza-
leżnienie finansowe od kredytodawców, a zbyt niskie – utrzymywanie niezależności od 
zewnętrznych źródeł finansowania kosztem powiększania kapitału własnego (Ryś-Jurek 
2009). Na podstawie danych z tabeli 2 można zauważyć w gospodarstwach rolnych mniejszą 
skłonność do zadłużania się niż u innych podmiotów gospodarczych. W 2009 roku średni 
poziom zadłużenia ogółem i zadłużenia długoterminowego gospodarstwa rolnego w Polsce 
wyniósł odpowiednio: 6,31% i 4,70%, przy czym w UE-27 wskaźniki te wyniosły odpo-
wiednio: 15,42% i 14,16% (por. tabela 2).

Tabela 2 
Wybrane wskaźniki finansowe w gospodarstwach rolnych w Polsce i UE-27 w 2009 
roku  

Nazwa wskaźnika Formuła Polska UE-27

Wskaźniki płynności

Wskaźnik bieżącej płynności Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 5,55 5,29
Wskaźnik szybkiej płynności  (Aktywa obrotowe –  zapasy)/zobowiązania 

krótkoterminowe
3,61 4,56

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźnik ogólnego poziomu 
zadłużenia 

Zobowiązania ogółem/aktywa ogółem (%) 6,31 15,42

Wskaźnik zadłużenia 
długoterminowego

Zadłużenie długoterminowe/kapitał własny (%) 4,70 14,16

Wskaźniki rotacji

Wskaźnik rotacji zapasów Przychody ze sprzedaży/zapasy 4,49 7,75
Wskaźnik rotacji aktywów ogółem Przychody ze sprzedaży/aktywa ogółem 0,17 0,19
Wskaźnik rotacji aktywów 
trwałych bez ziemi

Przychody ze sprzedaży/(aktywa trwałe – ziemia) 0,42 0,72

Wskaźniki rentowności

Wskaźnik rentowności aktywów Zysk netto/aktywa ogółem (%) 5,04 4,61
Wskaźnik rentowności kapitału 
własnego

Zysk netto/kapitał własny (%) 5,38 5,45

Wskaźnik rentowności netto Zysk netto/przychody ze sprzedaży (%) 30,42 23,69

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie: Baza danych FADN, op. cit.; Kulawik (1995), s. 83-85; 
Ryś-Jurek (2008), Tatka (1999).

Wskaźniki sprawności działania informują o efektywności wykorzystywania składników 
majątku gospodarstwa (Ryś-Jurek 2008). Do ich konstrukcji należało wykorzystać „przy-
chody ze sprzedaży”, zastąpiono je opisaną wcześniej „produkcją ogółem”. Wskaźnik rota-
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cji zapasów w gospodarstwie rolnym w 2009 roku wyniósł w Polsce 4,49, a w UE-27 – 7,75. 
Warto uwypuklić bardzo niskie wartości wskaźnika rotacji aktywów ogółem, który zarówno 
dla Polski, jak i UE-27 był podobny i nie przekroczył wartości 0,2. Spróbowano go skorygo-
wać o wartość ziemi, wtedy w Polsce wyniósł 0,42, a w UE-27 – 0,72 (por. tabela 2).

W tabeli 2 ujęto również wskaźniki rentowności, ale w gospodarstwach rolnych nie wy-
stępuje kategoria „zysku netto”, więc posłużono się „dochodem z rodzinnego gospodarstwa 
rolnego”. W 2009 roku w polskim gospodarstwie rolnym średnia rentowność aktywów ogó-
łem wyniosła 5,04%, a kapitału własnego 5,38%, podczas gdy średnio w UE-27 wynosiły 
one odpowiednio: 4,61% i 5,45%. Średnia rentowność netto gospodarstw rolnych w Polsce 
wyniosła 30,42%, a w UE-27 tylko 23,69% (por. tabela 2). 

Podsumowanie

Rodzaj prowadzonej działalności, wpłynął na wyniki uzyskane w badaniu przez gospo-
darstwo rolne. Cechuje je wysoki poziom kapitału obrotowego netto w dniach obrotu, długi 
cykl operacyjny, a także nadpłynność, niska skłonność do zadłużania, mała sprawność dzia-
łania i niewysoka rentowność. W toku prowadzonych badań  sformułowano następujące 
problemy i zaproponowano sposoby ich rozwiązania:
1. Brak obowiązku prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolnych skutkuje bra-

kiem aktualnych danych o ich sytuacji ekonomicznej → zastosowano bazę FADN z wy-
nikami średnimi dla gospodarstw rolnych w Polsce i UE-27 z roku 2009.

2. Formuły opracowane dla przedsiębiorstw nie odpowiadają dostępnym danym z gospo-
darstw rolnych → przekształcano je tak, by dostosować je do danych i specyfiki działal-
ności gospodarstw rolnych.

Na zakończenie przeprowadzonego badania warto zasygnalizować trzeci problem, 
a mianowicie wysoką podatność obliczonych wskaźników na wahania sezonowe, którego 
bez nowych rozwiązań metodologicznych i nowych baz danych nie da się pokonać4. 
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Cash Conversion Cycle on a Farm – Selected Problems Based  
on the FADN Data for the EU-27 Countries of the Year 2009

Summary

The survey was carried out on the cash conversion cycle as well as there are 
analysed debt liquidity, activity efficiency and profitability on a farm. There were 
used data from the FADN base. The author compared the results of farms from Po-
land with the results observed in the EU-27 in 2009. She pointed out that the type of 
carried out activity, which agricultural production is, affects the results achieved by 
the farms surveyed, as they have a high level of net current assets in trading days, 
long operating cycle, excess liquidity, low propensity to borrow, low efficiency of 
activity and low profitability. In the course of surveys carried out, there were formu-
lated three methodological problems and proposed ways of their solution.

Key words: cash conversion cycle, operating cycle, farm.

JEL codes: Q14

Цикл конверсии наличности на ферме – избранные проблемы  
на основе данных FADN для стран-членов ЕС-27 от 2009 года

Резюме

Был исследован цикл конверсии наличности и проведен анализ ликвид-
ности задолженности, четкости действия и рентабельности на ферме. Ис-
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пользовали данные из базы FADN. Автор сравнила результаты польских ферм 
с результатами, наблюдаемыми в ЕС-27 в 2009 году. Она указала, что вид 
осуществляемой деятельности, какой является сельскохозяйственное произ-
водство, влияет на результаты, достигнутые обследуемыми фермами, ибо они 
имеют высокий уовень чистого оборотного капитала в днях товарообращения, 
длинный операционный цикл, сверхликвидность, низкую склонность задал-
живаться, низкую четкость действия и невысокую рентабельность. По ходу 
проводимых исследований были поставлены три методологические пробле-
мы и предложены способы их решения.

Ключевые слова: цикл конверсии наличности, операционный цикл, ферма.

Коды JEL: Q14

Artykuł nadesłany do redakcji w listopadzie 2012 r.


