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Wprowadzenie
Spółki komunalne są niewątpliwie ważnym elementem polskiej
rzeczywistości. Często są tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego aby powierzyć
im wykonywanie zadań własnych. Nie ulega też wątpliwości, że waga obowiązków im
powierzonych jest swego rodzaju fundamentem prawidłowego
funkcjonowania oraz gwarantem
nieustannego
i zrównoważonego
rozwoju
wspólnot zamieszkujących poszczególne tereny samorządowe. Jednym z
powodów wybrania spółek komunalnych za przedmiot analizy zamieszczonej
w dalszej części niniejszego raportu jest ich specyficzny charakter działania. Z
jednej bowiem strony są powoływane do życia, aby wykonywać zadania użyteczności publicznej co niejednokrotnie wiążę się z występowaniem ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, z drugiej są podmiotami działającymi na wolnym rynku i powinny się w możliwie jak największym
stopniu dostosowywać do zasad nim rządzących.

CELE ANALIZY
Podstawowym celem niniejszego raportu jest zbadanie oraz porównanie pod
względem kryterium rentowności działania spółek komunalnych w miastach
metropolitalnych Polski. Zamiarem autorów jest wskazanie na branże charakteryzujące się optymalnymi wartościami wskaźników opisujących poszczególne obszary aktywności gospodarczej przedsiębiorstw realizujących zadania
własne samorządów, które mają na celu zaspokojenie potrzeb społeczności
lokalnych. Dodatkowym celem opracowania jest również zaznaczenie problemu zadłużenia podmiotów gospodarczych wskazanego wyżej typu.
Badanie zostało skonstruowane w taki sposób, aby jego realizacja umożliwiła
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1.
2.
3.
4.

Jaka jest rentowność spółek komunalnych w wybranych branżach?
Jaka jest wartość i struktura zadłużenia spółek komunalnych?
Czy spółki komunalne utrzymują płynność finansową?
Czy jednostki samorządu terytorialnego ukrywają deficyt budżetowy w
spółkach komunalnych?

UWARUNKOWANIA PRAWNE
Na mocy art. 166. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednostki samorządu
terytorialnego wykonują zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb
wspólnoty samorządowej jako zadania własne. Powinny one zaspokajać powszechne, a zarazem podstawowe potrzeby mieszkańców danego terenu
objętego władztwem danej JST. Celem ich zaspokojenia samorządy mogą
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tworzyć różne podmioty, zaczynając od jednostek budżetowych, a kończąc na
spółkach prawa handlowego.
Zbiór form organizacyjno-prawnych, na które JST może się zdecydować tworząc spółkę prawa handlowego lub do których może przystąpić jest określony
w art. 9 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Zaliczane są
do nich spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne a także spółki
komandytowe i komandytowo-akcyjne zakładane w celu realizacji partnerstwa
publiczno-prawnego (art.14 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prawnym). O wyborze konkretnej formy decydują organy stanowiące samorządu terytorialnego w formie uchwały.

Spółki z
udziałem JST

Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Spółka
komandytowa

Spółka akcyjna

Spółka
komandytowoakcyjna

Tworzenie spółek komunalnych podlega dodatkowym restrykcjom w zależności od szczebla samorządu terytorialnego. Działalność gminy w zakresie użyteczności publicznej nie podlega dodatkowym ograniczeniom. Natomiast jeśli
zadania polegają na świadczeniu dodatkowych usług, nie mieszczących się w
jej zakresie, to aby spółka mogła powstać muszą być spełnione łącznie dwa
warunki sformułowane w art.10 ust.1 ustawy o gospodarce komunalnej. Po
pierwsze, zbiorowe potrzeby społeczności zamieszkującej teren danej gminy
muszą być niezaspokojone. Po drugie, występujące w gminie bezrobocie musi
negatywnie wpływać na poziom życia jej mieszkańców, a podjęcie innych
działań nie wywołuje pożądanych rezultatów, w szczególności ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia. Dodatkowo gminy mogą
również prowadzić spółki prawa handlowego w sytuacji, gdy zbycie składnika
mienia komunalnego mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do spółki
albo też rozporządzenie nim w inny sposób spowoduje dla gminy poważną
stratę majątkową.

OPIS WYBRANYCH BRANŻ
W niniejszej analizie ze względu na duży i zróżnicowany zakres działania
spółek komunalnych, zdecydowano się na ograniczenie do następujących
branż: wodociągowo-kanalizacyjnej, oczyszczania z odpadów komunalnych
oraz transportu publicznego. Nie ulega wątpliwości, że są to gałęzie niezwykle
istotne, a ich właściwe działanie jest fundamentem dla istnienia i prawidłowego funkcjonowania każdej wspólnoty samorządowej.
Zarówno dostarczenie wody i doprowadzenie kanalizacji do gospodarstw domowych oraz innych jednostek jak i odprowadzenie nieczystości i wywóz odpadów stanowią nieodłączny składnik godnego funkcjonowania społeczeń6

stwa. Jest to minimum, które powinno zostać zapewnione każdemu. Trudno
sobie wyobrazić jakiekolwiek miejsce bez dostępu do tych usług. Z uwagi na
fakt, że są to zadania obligatoryjne, nałożone na JST mocą ustawy, nie wywiązywanie się z nich bądź też niewłaściwe ich wykonywanie spotka się z
sankcjami ze strony państwa. Są to też branże ze stałymi oraz ustabilizowanymi dochodami, gdyż są to potrzeby powszechnie stawiane na pierwszym
miejscu, więc każda jednostka dąży do ich bezwzględnego zaspokojenia pobierając za nie opłaty możliwie regularnie.
Tabela 1. Średnia przychodów oraz zysku netto w 2011 roku wszystkich
badanych spółek komunalnych z podziałem na branże
Branżą
transportowa

Branża
wodociągowokanalizacyjna

Branża
utylizacji odpadów komunalnych

Średnia
ogółem

Przychody
operacyjne

295 178,18

242 834,43

73 233,17

219 945,77

Pozostałe
przychody
operacyjne

9 043,30

19 234,77

10 071,36

13 508,61

Przychody
finansowe

1 344,83

5 422, 48

2 004,08

3 191,26

Przychody
ogółem

305 566,31

267 491,69

85 308,61

236 645,64

Zysk netto

-1 186,03

17 311,14

4 888,16

7 934,15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

BRANŻA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej potocznie ustawą śmieciową. To gminy
wybierają w drodze przetargu firmę, która na jej terenie zajmie się odbiorem i
zagospodarowaniem odpadów. Branża szacuje, że z rynku mogą przez to
zniknąć nawet 2 tysiące prywatnych spółek, zajmujących się odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości, i nastąpi przejęcie całego rynku gospodarki
odpadami komunalnymi przez spółki komunalne. To zaś doprowadziłoby do
sytuacji sprzed 20 lat, kiedy monopol na tego typu usługi miały
przedsiębiorstwa komunalne. Z drugiej strony,
przeciwnicy organizowania przetargów na odbiór
Koronnym argumentem orędowników nowych przepisów śmieciośmieci przekonują, że ucierpią na nich te właśnie
wych jest likwidacja dzikich wysyspółki, a rynek zostanie zdominowany przez firmy
pisk. Twierdzą, że nikt nie będzie
prywatne oraz zachodnie konsorcja oferujące
wywoził śmieci do lasów, jeśli i tak
niższe ceny. Sondaż przeprowadzony na zlecekażdy musi zapłacić podatek śmienie resortu środowiska przez CBOS zdaje się
ciowy. Eksperci twierdzą, że na
potwierdzać te obawy. Analizując dane na podnielegalne wysypiska trafiają przede wszystkim odpady pobudowlastawie ankiet przesłanych przez 1329 gmin (54%
ne. I tak trzeba będzie za nie, jak
wszystkich gmin w Polsce) wynika, że w więkdotychczas, dodatkowo płacić.
szości gmin zwycięzcami przetargów są firmy
Głos Wielkopolski, 06.06.2013 prywatne (tak jest w 354 przypadkach, co stanowi
76,6% rozstrzygniętych postępowań), w 75 samorządach wybrano spółki ze stuprocentowym udziałem gminy (16,2% przetar7

gów), a w 34 wybrano firmy z udziałem gminy mniejszym niż sto procent (ok.
7% przetargów).
Niepokój powoduje także niepewność poziomu opłat za wywóz śmieci. Monopol na rynku utylizacji, zarówno publiczny jak i prywatny spowoduje zanik konkurencji w wielu gminach, a kolejne przetargi będą wygrywać spółki, którym
udało się to wcześniej. Dzięki temu będą w stanie dyktować ceny. Według
danych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w miejscowościach,
które już od lat stosują podatek śmieciowy, w większości w kolejnym przetargu wygrywała ta sama firma. W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej ceny wywozu śmieci wzrosną w ciągu trzech lat od 50% do 100% w domach jednorodzinnych i od 100% do 250% w budynkach wielorodzinnych. Oprócz ograniczenia konkurencji, na wyższe opłaty wpłynie również obowiązek dostosowania się do unijnych norm, co wymaga kosztownych inwestycji jak np. budowy
nowych instalacji i stacji recyklingu. Dodatkowo, luki prawne w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą przyczynić się
do podniesienia podatku śmieciowego. Ustawa nakazuje bowiem samorządom stosowanie dwóch różnych stawek podatkowych: jedną dla tych, którzy
nie segregują odpadów, a drugą, obniżoną, dla tych, którzy to robią (koszty
utylizacji posegregowanych odpadów są niższe). Istnieje obawa, że mieszkańcy bloków masowo zadeklarują, iż będą segregować odpady, by płacić
niższą stawkę. Ale wyegzekwowanie tego od kilkuset lokatorów, korzystających ze wspólnych zsypów okaże się niemożliwe. To utrudni zbilansowanie
całego systemu i popchnie w górę stawki podatku śmieciowego. Zwolennicy
ustawy twierdzą jednak, że zmiany w systemie zagospodarowania odpadów
mają w przyszłości doprowadzić do zbudowania całego działu gospodarki
opartego na ponownym wykorzystaniu odpadów. Gdy w przyszłości powstanie
system zagospodarowania surowców wtórnych, to opłaty za odbiór odpadów
mogą się zmniejszyć, a być może będą one odbierane za darmo, ponieważ
będzie na nie czekał przemysł. Jednak takich opinii jest niewiele.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA
Branża utylizacji nie jest jedyną, która boryka się z problemami. Wzrost kosztów przy jednoczesnym spadku wolumenu sprzedawanej wody to największy
problem firm dostarczających wodę. Wielkie inwestycje infrastrukturalne poczynione w ostatnich latach w sieć kanalizacyjną i wodociągową odbijają się
na mieszkańcach, ponieważ płacą coraz wyższe stawki za wodę i ścieki. W
odpowiedzi zmniejszają zużycie wody i wpływy do przedsiębiorstw spadają.
Ceny taryf przestają być akceptowane przez społeczeństwo. Dodatkowo, od
początku 2010 roku firmom, które nie zdążyły przeprowadzić modernizacji
oczyszczalni ścieków w terminie, naliczane są „opłaty podwyższone” o 500%
za brak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do
ziemi. Gdyby nie odroczenie ich spłat, cena wody np. w Warszawie wynosiła3
by 60 zł + VAT/m , gdzie opłaty podwyższone wynoszą już 1,7 mld zł. Innym
problemem branży wodociągowo-kanalizacyjnej jest gospodarka wodami
opadowymi i roztopowymi. Stan XIX-wiecznej kanalizacji deszczowej jest zły,
co widać zwłaszcza po ulewnych deszczach. Ponadto, poprzez powstawanie
nowych utwardzonych obiektów jak np. parkingi przy hipermarketach, woda
nie wnika w ziemię, powodując obniżanie się poziomu wód gruntowych. Y
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Rozwiązaniem mogłoby być pójście w ślady zachodnich firm wodociągowych i
stworzenie grup kapitałowych, które zajmują się nie tylko wodą i ściekami, ale
także np. energią eklektyczną czy cieplną. Ta druga może być uzyskana poprzez odpowiednią utylizację osadów ściekowych, które również są używane
do użyźniania terenów rolniczych i leśnych oraz do rekultywacji terenów zdewastowanych. Obok bogactwa materii organicznej, zawierają one wiele
związków i pierwiastków koniecznych do wzrostu i rozwoju roślin oraz mikroorganizmów. Po 2013 składowanie osadów ściekowych, zgodnie z unijnymi
normami, będzie już niemożliwe. Poprzez ich wymienione wcześniej zastosowania, spółki wodno-kanalizacyjne będą mogły nie tylko zwiększyć swoje
przychody, ale także obniżyć stawki za wodę i ścieki, co być może doprowadzi
do ponownego zwiększenia zużycia wody.

BRANŻA TRANSPORTU PUBLICZNEGO
Do obowiązkowych zadań JST należy również zapewnienie transportu publicznego. Nabiera on coraz większego znaczenia ze względu na wzmożony
ruch na drogach miast, który przyczynia się do wydłużenia czasu podróży,
zanieczyszczenia powietrza czy zwiększenia poziomu hałasu. Niestety, ze

Tallin pierwszą stolicą UE z darmowym transportem
względu na regularne podwyżki cen biletów, zainteresowanie tego typu transportem z roku na rok spada, co odbija się negatywnie na wynikach finansowych spółek związanych z tą branżą.
Szukając dochodów, w większości miast w Polsce podnoszone są ceny biletów, co jest ruchem niepopularnym i wiążącym się z kosztami społecznymi
takimi jak np. zanieczyszczenie powietrza. Nawet w miastach, które do tej
pory skutecznie broniły się przed podwyżką stawek za przejazd środkami
9

komunikacji miejskiej takich jak np. Kraków, gdzie przy do tej pory niezmienionych cenach rada miasta zaobserwowała wzrost dochodów do budżetu,
pojawiają się głosy o planowanych podwyżkach. Wynika to z czynników funkcjonowania komunikacji miejskiej. Są to: koszty osobowe, paliwo, inflacja oraz amortyzacja.
Żory idą tropem miejscowości w BelWszystkie te czynniki z roku na rok są coraz
gii, Holandii czy Francji i jako pierwsze
droższe, co wpływa na ostateczną cenę bilepolskie miasto, wprowadzą bezpłatną
tów i wynikające z niej niezadowolenie mieszkomunikację miejską – informuje "Mekańców. Dlatego też, ostatnio coraz głośniej
tro" .Wszyscy, którzy to zrobili, są bardzo zadowoleni – podkreśla doradca
robi się o pomyśle wprowadzenia darmowego
prezydenta Żor Anna Ujma. Darmowa
transportu miejskiego na podobieństwa tego w
komunikacja w 60-tysięcznych Żorach
Tallinie. Rozwiązanie to ma wiele mocnych i
na Śląsku będzie funkcjonować od 1
słabych stron zarówno ekonomicznych, śrostycznia 2014 r. W mieście jest 12 linii
dowiskowych jak i społecznych.
autobusowych, na których utrzymanie
idzie ok. 2,5 mln zł rocznie, a bezpłatna komunikacja to dodatkowy 1 mln
(tj. ok. 0,5 proc. budżetu miasta, który
wynosi ok. 230 mln zł).

Wprowadzenie darmowego transportu dla
osób zameldowanych w danym mieście będzie stanowiło ogromną zachętę dla osób tu
mieszkających i pracujących, a jednocześnie
PAP, 27.08.2013
zameldowanych i płacących podatki gdzie
indziej, by uzyskać status osoby zameldowanej i płacić w tym mieście podatki.
Oprócz tego część osób zameldowanych dojeżdżających samochodem przesiądzie się do dostępnych środków komunikacji publicznej, co zmniejszy koszt
systemów sterowania ruchem oraz koszt korków, który szacuje się na 1,5%
PKB, ale nie tylko. Dodatkowym plusem będzie spadek liczby wypadków i
związanych z nimi kosztami oraz spadek poziomu zanieczyszczeń i emisji
CO2. Zmniejszeniu ulegnie również hałas, a po przerobieniu nowo wyłączonych ulic na deptaki, ogródki kawiarniane itp. życie miejskie rozkwitnie, a wartość mieszkań i lokali handlowych wzrośnie. Łatwiej będzie wytyczyć ścieżki
rowerowe i buspasy. Czas przejazdu poprawi się, także samochodem – dzięki
temu pomysł powinien spotkać się również z akceptacją osób, które nadal
będą chciały jeździć autem. Darmowy transport dla mieszkańców oznacza
jednak zwiększenie wydatków dla miasta. Ograniczone zostaną wpływy ze
stref płatnego parkowania. Dodatkowo, liczba korzystających ze środków komunikacji miejskiej wzrośnie, co będzie wiązać się z potrzebą zakupu nowych
autobusów i tramwajów, a być może również z koniecznością utworzenia nowych miejsc pracy, przy jednoczesnych zwolnieniach pracowników zajmujących się budową nowych dróg czy parkingów. Oprócz tego istnieje ryzyko
protestów społecznych, np. kierowców taksówek.
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Metodologia pracy
Opracowania
zawarte w niniejszej
pracy opierają się na danych zawartych
w sprawozdaniach finansowych spółek
wytypowanych do badania. Zakres
badania obejmuje informacje z lat
2009-2011. Analizą zostały objęte spółki komunalne z miast metropolitalnych
Polski z trzech wytypowanych branż:
transportu i lokalnej komunikacji zbiorowej,
wodociągowo-kanalizacyjnej
oraz oczyszczania terenów samorządowych z odpadów komunalnych. Jeżeli chodzi o podmioty z branży transportu publicznego, pochodzą one z
Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska,
Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Warszawy i Wrocławia; w przypadku branży wodociągowo-kanalizacyjnej dodatkowo ze
Szczecina, natomiast jednostki z branży utylizacji ograniczono jedynie do
tych z Gdańska, Katowic, Krakowa,
Łodzi, Rzeszowa, Szczecina i Warszawy.
W raporcie zostały wykorzystane metody ilościowe, w szczególności analiza
wskaźnikowa. Jest ona jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod analizy finansowej przedsiębiorstwa. Polega na obliczaniu szeregu wskaźników z
dostępnych w sprawozdaniach finansowych. W tym przypadku skupiono się
przede wszystkim na wskaźnikach rentowności, płynności oraz zadłużenia.
Większość z nich nie ma optymalnej wartości. Dopiero odniesienie ich do
wskaźników z poprzedniego okresu lub też do wskaźników obliczonych dla
innych firm z tej samej branży pozwala na obiektywną ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy.

RENTOWNOŚĆ
Zasadność użycia kryterium rentowności wyraża się w chęci zdiagnozowania
czy tak specyficzne podmioty jak spółki komunalne są w stanie osiągać zyski
działając na wolnym rynku. W niniejszym opracowaniu dla dokonania zbadania tego aspektu działalności gospodarczej użyto analizy wskaźnikowej pozwalającej nie tylko ocenić sytuację finansową danego przedsiębiorstwa, ale
również na porównanie jednostek między sobą.
Do analizy użyto stopy zwrotu z aktywów, stopy zwrotu z kapitału własnego
oraz rentowności netto.
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Tabela 2. Formuły obliczania wskaźników rentowności
Wskaźnik

Metoda
obliczania

Stopa
zwrotu
z aktywów

(zysk netto/
aktywa
ogółem)
*100%

Stopa
zwrotu
z kapitału
własnego

(zysk netto/
kapitał
własny)
*100%

Rentowność netto

Komentarz

Informuje o tym jaka jest rentowność
wszystkich aktywów firmy w stosunku do wypracowanych przez nią
zysków. Wartość wskaźnika niesie
ze sobą informację na temat tego jak
skutecznie pracuje (przynosi zyski)
każda złotówka zainwestowanego
kapitału w spółce.

Informuje o tym ile zysku uzyskano z
wniesionego kapitału własnego. Co
do zasady, im wyższy tym lepsza
sytuacja finansowa pomiotu.

(zysk netto/ Informuje o wartości zysku netto (po
przychody opodatkowaniu), przypadającego na
ze sprzeda- każdą złotówkę sprzedanych produkży)*100%
tów, wyrobów i usług. Im wartość
wskaźnika jest wyższa tym lepiej.

Optymalny
poziom
wskaźnika

2-6%

min. 3%

min. 4%

Źródło: Opracowanie własne

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA
Płynność finansowa to zdolność podmiotu gospodarczego do osiągnięcia
przepływów pieniężnych umożliwiających regulowanie wymagalnych zobowiązań i pokrywania niespodziewanych wydatków gotówkowych. Z punktu
widzenia strategii przetrwania płynność finansowa jest ważniejsza od rentowności i dlatego została wzięta pod uwagę w niniejszym opracowaniu.
Do analizy użyto wskaźnika bieżącej płynności i wskaźnika szybkiej płynności.
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Tabela 3. Formuły obliczania wskaźników płynności
Optymalny
poziom wskaźnika

Wskaźnik

Metoda
obliczania

Wskaźnik
bieżącej
płynności

aktywa
obrotowe/
zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik pokazuje jaka jest zdolność firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań środkami
obrotowymi.

Wskaźnik
szybkiej
płynności

(aktywa
obrotowe zapasy)/
zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik przedstawia zdolność
jednostki do regulowania zobowiązań krótkoterminowych najbardziej
płynnymi aktywami spółki (dlatego z
mianownika wyłączono zapasy).

Komentarz

1,2-2,0

ok.1

Źródło: Opracowanie własne

POZIOM ZADŁUŻENIA
Analiza zadłużenia pozwala ocenić politykę finansową przedsiębiorstwa
i często określa się ją też jako analizę struktury finansowania działalności
przedsiębiorstwa.
Do pomiaru zadłużenia skorzystano ze wskaźnika zadłużenia ogółem
i wskaźnika pokrycia odsetek zyskiem.

Tabela 4. Formuły obliczania wskaźników zadłużenia
Wskaźnik

Wskaźnik
zadłużenia
kapitału
własnego

Metoda
obliczania

Komentarz

kapitał
obcy/
kapitał
własny

Wskaźnik opisujący wielkość kapitałów obcych biorących udział w finansowaniu przedsiębiorstwa wobec kapitałów własnych. Poziom
wskaźnika zadłużenia kapitału własnego jest jedną z ważniejszych
miar siły finansowej firmy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek
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Optymalny
poziom
wskaźnika

1,0 dla dużych i
3,0 dla małych
spółek

Część I. Ranking spółek komunalnych

Poniższe rankingi powstały poprzez przyporządkowanie danej spółce odpowiedniej ilości punktów za osiągnięty przez nią wynik każdego z badanych
wskaźników rentowności w danym roku tj. stopy zwrotu z aktywów, stopy
zwrotu z kapitału własnego oraz rentowności netto w latach 2009, 2010
i 2011. I tak, najlepszemu wynikowi w konkretnym roku odpowiadał 1 punkt,
następnemu 2 punkty itd., aż do wyniku trzydziestego, za który spółka otrzymała 30 punktów. Ostatecznie pierwsze miejsce ze względu na dany wskaźnik zajęła spółka z najniższą sumą z trzech badanych lat.
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Tabela 5. Ranking wszystkich badanych spółek komunalnych bez
uwzględnienia branż
Miejsca w latach 2009-2011

Miejsce

Nazwa spółki

Stopa
zwrotu
z aktywów

Stopa
zwrotu
z kapitału
własnego

Rentowność
netto

1

MPO Łódź Sp. z o.o.

1

1

3

2

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

6

2

1

3

MPGK Sp. z. o.o. w Katowicach

3

4

5

4

MPO Szczecin Sp. z o.o.

2

3

10

5

MPGK Rzeszów Sp. z o.o.
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
w Warszawie

5

4

17

8

8

12

7

MPWiK Wrocław S.A.

13

14

2

8

MPWiK Kraków S.A.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Szczecinie

9

12

9

16

11

5

MPO Kraków Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Łodzi

7

7

18

4

6

22

12

MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

15

10

8

13

Katowickie Wodociągi S.A.

9

9

18

14

MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z
o.o. w Bydgoszczy

11

13

13

17

14

7

16

MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.

14

19

11

16

MPK Poznań Sp. z o.o.

11

17

16

18

GIWK Sp. z o.o. w Gdańsku

22

20

4

19

Wodociągi Białostockie S.A.

19

22

14

20

MPWiK w Rzeszowie Sp. z o.o.

21

21

14

20

KPK Sp. z o.o. w Białymstoku
Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku
Sp. z o.o.

17

18

21

19

16

23

23

Aquanet S.A. w Poznaniu

23

22

18

24

MZK w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Katowice Sp. z o.o.

24

24

25

25

26

24

26

MPK we Wrocławiu Sp. z o.o.

26

27

27

27

MPK S.A. w Krakowie

27

28

26

27

MPK w Łodzi Sp. z o.o.

27

25

29

29

MPK w Lublinie Sp. z o.o.

29

29

27

MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie

30*

30*

30*

6

9
9
11

15

22

25

30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek
*brak danych za 2011 rok
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Powyższy ranking spółek komunalnych opiera się na dostarczonych przez nie
do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdań finansowych w latach 20092011. Głównym kryterium oceny były wskaźniki rentowności spółek: stopa
zwrotu z aktywów, stopa zwrotu z kapitału własnego oraz rentowność netto.
Wyniki dwóch pierwszych wskaźników są do siebie zbliżone, a w przypadku
niektórych spółek, takie same.
Na podstawie powyższego zestawienia wyraźnie widać dominację branży
utylizacji odpadów komunalnych nad pozostałymi dwoma sektorami. Wszystkie spółki znajdujące się w pierwszej piątce rankingu zajmują się tą właśnie
działalnością użyteczności publicznej. Są to: MPO Łódź Sp. z o.o., Zakład
Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, MPGK Sp. z o.o. w Katowicach, MPO
Szczecin Sp. z o.o. oraz MPGK Rzeszów Sp. z o.o. O ich sukcesie przesądziły bardzo dobre wyniki analizy stopy zwrotu z aktywów oraz stopy zwrotu z
kapitału własnego. W przypadku pierwszej trójki do osiągnięcia wysokiej pozycji przyczynił się także wskaźnik rentowności netto. Spółki z czołówki rankingu działają głównie w miastach od 300 do 500 tys. mieszkańców (Gdańsk,
Katowice, Szczecin). Brak natomiast jakiejkolwiek zależności pomiędzy położeniem geograficznym miasta, a jego pozycją w opracowanym zastawieniu.
Oprócz MPO Szczecin Sp. z o.o., wszystkie wymienione spółki w całości należą do odpowiedniej im gminy. W przypadku szczecińskiej firmy, 51% udziałów posiada Gmina Miasto Szczecin i 49% Sita Polska Sp. z o.o.
Zwycięzca powyższego rankingu, MPO Łódź Sp. z o.o. zajmuje się przede
wszystkim sortowaniem odpadów, ale także sprzątaniem ulic i placów oraz
odśnieżaniem. Jako jedyna spółka na rynku nie pobiera opłat za odbiór posegregowanych odpadów od swoich klientów. Od Gminy Łódź dzierżawi ona
sortownię odpadów oraz zarządza zlokalizowanym przy niej składowiskiem
balastu. Do klientów spółki należą zarówno podmioty prywatne, jak i Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, zakłady pracy oraz różne
instytucje. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku oprócz świadczenia
standardowych usług, po zakończeniu modernizacji związanych z wymaganiami unijnymi w sprawie zakazu gromadzenia na składowiskach odpadów
tzw. frakcji energetycznych, czyli takich odpadów, które można wykorzystać
do celów energetycznych, będzie w stanie także zajmować się termicznym
przetwarzaniem odpadów komunalnych. Obecnie Zakład składa się z sortowni, kwatery składowania odpadów, bioelektrowni, segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych, segmentu unieszkodliwiania odpadów budowlanych, podczyszczalni oraz platformy odbioru odpadów od osób fizycznych.
Kolejna spółka z czołówki, MPGK Sp. z o.o. w Katowicach, do podstawowych
świadczonych przez nią usług zalicza letnie i zimowe oczyszczanie dróg, odbiór i transport odpadów oraz ich sortowanie, usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych oraz diagnostykę pojazdów samochodowych. Dzięki środkom unijnym udało zrealizować projekt, którego przedmiotem była „Budowa
Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów”, a zwłaszcza jego kluczowej
części, która stanowi uzupełnienie istniejącej wcześniej kompostowni. W ten
powstał kompleksowy zakład obejmujący m.in. mechaniczny rozdział odpadów na poszczególne frakcje, biologiczne przetwarzanie, nowoczesną segregację i odzysk surowców opakowaniowych jak również przetworzenie pozostałych odpadów na paliwo alternatywne. Jedyna częściowo prywatna spółka
w pierwszej piątce, MPO Szczecin Sp. z o.o., zajmuje się odbiorem odpadów
komunalnych, wielkogabarytowych, złomu, gruzu, odpadów niebezpiecznych
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oraz płynnych. Dodatkowo, świadczy ona usługi transportowe oraz zimą odśnieża ulice i place. MPGK Rzeszów Sp. z o.o., zamykająca czołówkę powyższego rankingu, do swoich obowiązków zalicza wywóz odpadów stałych i
płynnych, utrzymanie letnie i zimowe ulic, ale także budowę i konserwację
zieleni czy usługi cmentarne i pogrzebowe. W 2008 roku zakład powiększył
się o sortownię odpadów. Był to I etap rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów
MPGK w Rzeszowie.
Podobna sytuacja występuje również na końcu tabeli. Pięć ostatnich spółek
również pochodzi z tej samej branży, tym razem transportu publicznego. Należą do nich: MPK we Wrocławiu Sp. z o.o., MPK S.A. w Krakowie, MPK w
Łodzi Sp. z o.o., MPK w Lublinie Sp. z o.o. i MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie. W
tym przypadku wyniki wszystkich trzech wskaźników są bardzo niskie. Spółki
te pochodzą z centralnej i południowej części kraju oraz większość związanych z nimi miast ma ponad 600 tys. mieszkańców (Wrocław, Kraków, Łódź).
Można również zauważyć, że metropolie te należą do największych miast
w Polsce nie tylko ze względu na ilość zamieszkujących je osób, ale także na
powierzchnię. W przypadku ostatnich spółek w rankingu, wszystkie z nich
należą do odpowiednich im gmin. Spółką MPK S.A. Kraków zarządza co
prawda grupa kapitałowa Krakowski Holding Komunalny S.A., jednak ona
również w całości należy do Gminy Miasta Kraków.

RANKING SPÓŁEK TRANSPORTOWYCH
Tabela 6. Ranking badanych spółek komunalnych z branży transportowej
Miejsca w latach 2009-2011
Stopa
Stopa zwrotu
zwrotu z kapiz aktału
tywów
własnego

Miejsce Nazwa spółki

1
2
3
4
5

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w
Warszawie

Rentowność
netto

1

1

1

MPK Poznań Sp. z o.o.
Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku
Sp. z o.o.

2

3

2

3

2

3

KPK Sp. z o.o. w Białymstoku
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Katowice Sp. z o.o.

4

4

4

6

5

5

Miejskiej

6

MZK w Bydgoszczy Sp. z o.o.

5

6

6

7

MPK S.A. w Krakowie

7

7

7

8

MPK we Wrocławiu Sp. z o.o.

7

8

9

9

MPK w Łodzi Sp. z o.o.

9

9

10

9

MPK w Lublinie Sp. z o.o.

10

10

8

MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie

11*

11*

11*

11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek
*brak danych za 2011 rok
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Zdecydowanym liderem branży transportowej jest spółka Miejskie Zakłady
Autobusowe Sp. z o.o. z Warszawy. Zajęła ona pierwsze miejsce we wszystkich trzech branych pod uwagę kategoriach. Następne pozycje zajmuje odpowiednio MPK Poznań Sp. z o.o. oraz Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku
Sp. z o.o. Miasta, w których działają te spółki są do siebie bardzo zbliżone pod
względem powierzchni. Czołówka różni się natomiast od siebie zarówno ilością mieszkańców jak i położeniem geograficznym.
Przedmiotem działania zwycięzcy powyższego rankingu, spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. jest prowadzenie komunikacji zbiorowej na terenie miasta stołecznego Warszawy; eksploatacja środków przewozowych komunikacji autobusowej, przy zachowaniu sprawnej i regularnej komunikacji
zbiorowej oraz utrzymanie sprawności technicznej używanych autobusów;
prowadzenie działalności w zakresie zakupu, wymiany i naprawy taboru oraz
inicjowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy,
rozbudowy i remontów obiektów oraz urządzeń miejskiej komunikacji zbiorowej. Spółka ta współpracuje z uczelniami, instytutami i jednostkami m.in. z
Akademią Obrony Narodowej, Instytutem Transportu Samochodowego czy
Klubem Sportowym „Legia”. W ciągu ostatnich lat firma ta zdobyła wiele cennych wyróżnień np. tytułem „Perła Polskiej Gospodarki” w VIII edycji rankingu
zorganizowanego przez redakcję magazynu „Polish Market” przy współpracy
Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Kolejna spółka rankingu, MPK Poznań
Sp. z o.o. do swoich podstawowych zadań zalicza zarządzanie taborem,
utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej poprzez bieżące naprawy, utrzymanie przystanków tramwajowych oraz przewozy wąskotorową Kolejką Parkową „Maltanka" i obsługa linii turystycznych w sezonie letnim. Do usług dodatkowych firmy zaliczane jest prowadzenie Stacji Kontroli Pojazdów. Również ona jest laureatem wielu nagród m.in. otrzymanie złotego certyfikatu
"Przedsiębiorstwo Fair Play" w 2011 roku. Ostatnie miejsce na podium zajął
Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Jest to jedna z nowocześniejszych spółek branży transportu publicznego. Oprócz usług komunikacyjnych, zajmuje się ona wynajmem autobusów i pojazdów historycznych. Obsługuje również stację paliw oraz stacje kontroli pojazdów.
Na końcu tabeli znajdują się następujące spółki: na miejscu 9 ex aequo MPK
w Łodzi Sp. z o.o. i MPK w Lublinie Sp. z o.o. oraz na miejscu 11 MPK
Sp. z o.o. z Rzeszowa, która uzyskała najgorsze wyniki analizując wszystkie
trzy wskaźniki rentowności. Ponownie, miasta te znacząco różnią się od siebie
liczbą mieszkańców oraz powierzchnią. To co je łączy, to umiejscowienie
w południowo-wschodniej części kraju (Lublin i Rzeszów).
Zarówno najlepsze jak i najgorsze spółki rankingu należą do odpowiadających
im gmin.
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RANKING SPÓŁEK WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
Tabela 7. Ranking badanych spółek komunalnych z branży wodociągowo-kanalizacyjnej
Miejsca w latach 2009-2011
Stopa
Stopa zwrotu
zwrotu z kapiz aktału
tywów
własnego

Miejsce Nazwa spółki

Rentowność
netto

MPWiK Wrocław S.A.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Szczecinie

4

6

1

7

2

2

3

MPWiK Kraków S.A.

2

5

6

3

MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Łodzi

5

3

5

1

1

12

Katowickie Wodociągi S.A.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z
o.o. w Bydgoszczy

3

3

10

8

6

2

8

MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.

6

8

7

9

GIWK Sp. z o.o. w Gdańsku

11

9

2

9

Wodociągi Białostockie S.A.

9

10

8

11

MPWiK w Rzeszowie Sp. z o.o.

10

12

9

12

Aquanet S.A. w Poznaniu

12

11

11

1
1

5
6
6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

Z powyższego rankingu jasno wynika, że wśród spółek z branży wodociągowo-kanalizacyjnej brak jakiejkolwiek stałości pod względem wyników analizy
rentowności. Poszczególne podmioty potrafiły uzyskać miejsce zarówno bardzo dobre jak i bardzo złe, co wpłynęło na ich ostateczną pozycję w zestawieniu. Wyraźnym przykładem jest tu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
z Łodzi, który przoduje ze względu na stopę
zwrotu z aktywów oraz stopę zwrotu z kapitału
Dokładnie 39.907,29 zł nagrody
otrzymał Zdzisław Olejczyk, kieruwłasnego. Jednak jej zły wynik w analizie
jący wrocławskim MPWiK. Rada
wskaźnika rentowności netto zapewnił jej ostanadzorcza oceniła pozytywnie
tecznie miejsce w środku tabeli.
również jego działalność i wyniki
ekonomiczne kierowanej przez
niego spółki. W ubiegłym roku
MPWiK wypracowało zysk netto w
wysokości ponad 14 mln zł oraz
zrealizowało szereg zadań inwestycyjnych, w tym największe zadanie realizowane przez MPWiK „Rozbudowę i Modernizację Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków”.

Podobnej sytuacji nie uniknęły spółki z czołówki: MPWiK Wrocław S.A., Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, MPWiK
Kraków Sp. z o.o., MPWiK w m.st. Warszawie
S.A. które w zależności od badanego wskaźnika uzyskiwały wysoki bądź też przeciętny wynik. Miasta, w których działają wspomniane
podmioty, należą do największych miast w
Gazeta Wrocławska, 03.07.2013 Polsce ze względu na ich powierzchnię, a także liczbę mieszkańców. MPWiK Wrocław S.A.
to firma uhonorowana wieloma nagrodami za realizowane przez siebie inwestycje oraz za traktowanie pracowników. Do tych pierwszych należy m.in.
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nagroda II stopnia w ogólnopolskim konkursie na Budowę Roku 2012, organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy
współudziale Ministerstwa Transportu oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego za rozbudowę i modernizację Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków
„Janówek”. Projekt ten został zrealizowany dzięki pieniądzom unijnym, podobnie jak Projekt „Budowa Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną
(GIS) MPWiK Wrocław wraz z inwentaryzacją i modelowaniem hydraulicznym
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” czy Projekt "Zastosowanie podejścia
Water Footprint do monitorowania, oceny i poprawy gospodarowania wodą na
obszarach miejskich". W podobnie efektywny sposób fundusze z Unii Europejskiej wykorzystuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie z sukcesem biorąc udział w Projekcie PURE, mającym na celu podjęcie
dobrowolnych, konkretnych działań i realizacja inwestycji, które doprowadzą
do zredukowania emisji fosforu do Morza Bałtyckiego (w 2012 roku Szczecin
został wykreślony z listy trucicielu Bałtyku), oraz w programie „Poprawa Jakości Wody w Szczecinie”, którego celem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Dotacje unijne wykorzystują również dwie kolejne
spółki z czołówki: MPWiK S.A. z Krakowa oraz MPWiK w m.st. Warszawie
S.A. Ta pierwsza realizując Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie”, a druga m.in. Projekt Warszawski, modernizację zakładów uzdatniania
wody i konsultacje społeczne w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i
oczyszczanie ścieków w Warszawie”. Dodatkowo, MPWiK Kraków S.A. wydaje własne czasopismo elektroniczne „WODA i MY”, a spółka warszawska dba
o edukację najmłodszych poprzez Program Edukacji Ekologicznej skierowany
zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym jak i uczniów szkół średnich.
Dużej rozbieżności w wynikach poszczególnych analiz nie ma wśród spółek z
końca tabeli. Są to: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z
o.o., Wodociągi Białostockie S.A., MPWiK w Rzeszowie Sp. z o.o. oraz Aquanet S.A. z Poznania, które uzyskiwały słabe rezultaty ze względu na badane
wskaźniki. Wyjątkiem jest GIWK Sp. z o.o. z Gdańska, która uzyskała wysoki
wynik biorąc pod uwagę rentowność netto. Wszystkie trzy miasta różnią się od
siebie powierzchnią oraz liczbą ludności. Białystok i Rzeszów znajdują się na
wschodzie Polski, i to wydaje się być jedynym elementem wspólnym.
Zarówno spółkami z czołówki jak i końca rankingu zarządzają odpowiednie im
gminy. Spółką MPWiK Kraków S.A. należy do grupy kapitałowej Krakowski
Holding Komunalny S.A., jednak grupa tak jest w całości podporządkowana
Miastu Kraków.

20

RANKING SPÓŁEK UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Tabela 8. Ranking badanych spółek komunalnych z branży utylizacji
odpadów komunalnych
Miejsca w latach 2009-2011
Miejsce Nazwa spółki

Stopa
zwrotu
z aktywów

Stopa
zwrotu z
kapitału
własnego

Rentowność netto

1

MPO Łódź Sp. Z o.o.

1

1

2

2

MPO Szczecin Sp. Z o.o.
Zakład Utylizacyjny Sp. Z o.o. w
Gdańsku

2

3

3

5

2

1

4

MPGK Sp. Z o.o. w Katowicach

3

5

4

5

MPGK Rzeszów Sp. Z o.o.

4

4

6

6

MPO Kraków Sp. Z o.o.

6

6

6

7

MPO w m.st. Warszawie Sp. Z o.o.

7

7

5

2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

Najlepszą spółką w branży utylizacji odpadów komunalnych ze względu na
rentowność jest MPO Łódź Sp. Z o.o., która uzyskała pierwsze pozycje za
względu na obie stopy zwrotu. Drugie miejsce
zajmują ex aequo MPO Szczecin Sp. Z o.o. i
47 proc. Polaków uważa, że oboZakład Utylizacyjny Sp. Z o.o. w Gdańsku. Powiązująca od 1 lipca tzw. ustawa
nownie, wszystkie trzy miasta należą do czośmieciowa nie zachęca do segregowania odpadów komunalnych łówki pod względem powierzchni oraz liczby
wynika z sondażu TNS Polska. Blizamieszkającej je ludności. Dodatkowo,
sko połowa badanych nie czuje się
Gdańsk i Szczecin, położone na północy kraju,
także dobrze poinformowana o
są miastami portowymi.
nowych
zasadach
śmieciowej.

gospodarki

Równie dużo cech wspólnych można znaleźć
Money.pl, 22.07.2013 między spółkami z końca rankingu tj. MPO
Kraków Sp. Z o.o. i MPO w m.st. Warszawie
Sp. Z o.o. Są to dwa największe miasta w kraju zarówno pod względem zajmowanej przez nie powierzchni jak i liczby mieszkańców.
Gminy, w których działają wymienione powyżej firmy zarządzają w pełni tymi
spółkami.
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Część II. Analiza wskaźnikowa branż w
oparciu o wybrane kryteria

Każda branżą odznacza się własnymi specyficznymi warunkami, które oddziałują na indywidualną sytuację podmiotów w niej funkcjonujących. Nie inaczej
jest w przypadku spółek komunalnych. Po wstępnej analizie i porównaniu
danych zauważono, że pomiędzy zakwalifikowanymi do badania gałęziami
występują niekiedy istotne odchylenia. Mimo iż, całościowe spojrzenie na
sektor spółek komunalnych jest potrzebne dla pełnej jego oceny oraz dostarcza istotnych informacji, w przedstawianym opracowaniu zdecydowano się
poszerzyć badanie o analizę poszczególnych branż oddzielnie. W tym celu
wykorzystano wcześniej już wspomnianą metodę analizy wskaźnikowej.
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RENTOWNOŚĆ
Wykres 1. Średnia stopa zwrotu z aktywów wszystkich badanych spółek
komunalnych z podziałem na branże w latach 2009-2011
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Średnia dla branży oczyszczania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

Z powyższego wykresu rentowności spółek komunalnych sporządzonego na
podstawie danych z lat 2009-2011 jasno wynika która z gałęzi najlepiej zarządza aktywami danego przedsiębiorstwa przy wypracowywaniu zysków. Są to
spółki zajmujące się utylizacją odpadów komunalnych, co potwierdza dobry
rezultat pokazany w rankingu. Co prawda, w 2011 roku poziom ROA spadł o
ponad 2 punkty procentowe, z 7,98% do 5,60%, ale jest to nadal wynik mieszczący się w przedziale optymalnym (2-6%).
Najbardziej stabilne liczby ma branża wodociągowo-kanalizacyjna. Ona również uzyskała w 2011 roku niższą średnią stopę zwrotu z aktywów niż w roku
poprzednim, jednak zmiana wynosiła jedynie 0,36 pp.
Jedyną branżą, która systematycznie poprawia swoje wskaźniki to branża
transportu publicznego. Z roku 2010 na 2011 wrosły one o 1,69 pp., a z roku
2009 na 2010 aż o 2,3 pp. Należy przy tym zauważyć, że są cały czas wyniki
ujemne.
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Wykres 2. Średnia stopa zwrotu z kapitału własnego wszystkich badanych spółek komunalnych z podziałem na branże w latach 2009-2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

Ponownie, branżą która wypadła najlepiej jest branża utylizacji. Wykorzystuje
ona kapitał własny w najwyższym stopniu. Również w przypadku ROE zanotowała ona znaczący (ok. 4 pp.) spadek w roku 2011, ale nadal utrzymuje
wskaźniki dużo ponad optymalne minimum 3%.
Spółki zajmujące się wodociągami i kanalizacją w latach 2009-2011 oscylują
między 3% a 4 %, czyli również osiągają średnie wyniki większe od poziomu
dopuszczalnego.
Sytuacja znów przedstawia się najgorzej dla branży transportowej, mimo znaczącej poprawy liczb w przeciągu 3 lat (aż o 25,85 pp.). Mimo tego, wskaźnik
ROE dla tego sektora znajduje się już nawet nie poniżej optymalnej wartości,
a jest on ujemny. Najbardziej ryzykownym rokiem dla badanych spółek był rok
2009, kiedy to wartość stopy zwrotu z kapitału własnego była kilkukrotnie
mniejsza od wartości stopy zwrotu z aktywów. Oznaczało to, że spółki te korzystały z wysokiego lewara, przez co istotnie zwiększały ryzyko finansowe w
przypadku pogorszenia się wyników. W roku 2011 wartości te były już zbliżone.
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Wykres 3. Średni poziom rentowności netto wszystkich badanych spółek
komunalnych z podziałem na branże w latach 2009-2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

Pomimo spadku rentowności netto o prawie 3 pp. w przeciągu 3 lat, branża
utylizacji nadal utrzymuje najwyższe wskaźniki zyskowności, o 3,5 pp. większe od optymalnego minimum wynoszącego 4%.
Sektor wodociągowo-kanalizacyjny również utrzymuje wyniki przekraczające
wspomniane wcześniej optimum. Warto podkreślić, że branża ta jako jedyna
zarejestrowała znaczący wzrost wskaźnika w roku 2010 (o 1,79 pp.), ale już w
następnym rentowność netto powróciła do tej z roku 2009.
Po raz kolejny wyniki dla branży transportowej znajdują się poniżej zera i są
najsłabsze w porównaniu z pozostałymi gałęziami gospodarki. W tym przypadku również poziomy wskaźników z lat 2009 i 2011 są do siebie zbliżone,
jednak różnica między tym sektorem a sektorem wodociągowokanalizacyjnym polega na tym, że ta druga branża w 2010 odnotowała wzrost,
a transport obniżenie się rentowności.
Pogorszenie się wskaźnika we wszystkich trzech branżach oznacza, że spółki
musiały zrealizować większe rozmiary sprzedaży do osiągnięcia określonej
kwoty zysku, przez co nastąpił spadek efektywności sprzedaży.

25

PŁYNNOŚĆ
Wykres 4. Średni poziom wskaźnika bieżącej płynności wszystkich badanych spółek komunalnych z podziałem na branże w latach 2009-2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

Średni wskaźnik bieżącej płynności wszystkich trzech branży, tj. transportu
publicznego, wodociągowo-kanalizacyjna oraz utylizacji odpadów komunalnych, znajduje się w przedziale optymalnym ok. 1,2-2,0. Oznacza to, że spółki
komunalne w roku 2011 dobrze radziły sobie z pokryciem bieżących zobowiązań bieżącymi aktywami.
Powyższy wykres pokazuje, że zarówno branża wodociągowo-kanalizacyjna
jak i transportowa mają lepszą i bardziej stabilną płynność finansową niż sektor utylizacji. Wysoki wskaźnik, przekraczający wartość 2,0 w latach 2009 i
2011, może wskazywać na nadpłynności, czyli świadczy o tym, że spółki niepotrzebnie przechowują zbyt dużo środków finansowych, które mogłoby wykorzystać na inwestycje, utrzymują nadmierne zapasy lub posiadają trudno ściągalne należności.
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Wykres 5. Średni poziom wskaźnika szybkiej płynności wszystkich badanych spółek komunalnych z podziałem na branże w latach 2009-2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

Podobnie jak w przypadku wskaźnika bieżącej płynności, również według
wskaźnika szybkiej płynności najlepiej radzi sobie branża wodociągowokanalizacyjna. Oznacza to, że spółki w niej działające mają najlepszą zdolność do natychmiastowej spłaty długu.
Sektor utylizacji w roku 2011 także miał satysfakcjonujący poziom wskaźnika,
jednak poprzednie lata, zwłaszcza rok 2010, świadczą o tym, że podmioty
miały problem z nadpłynnością, czyli np. z nieprodukcyjnym akumulowaniu
środków pieniężnych lub zapasów bądź też o nadmiernym kredytowaniu klientów.
Odwrotny problem widać w branży transportowej. Spadający poziom wskaźnika może doprowadzić do poważnych zaległości płatniczych oraz do kłopotów
z pozyskaniem nowych kredytów.
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Część III. Problem zadłużenia spółek komunalnych

Zgodnie ze wspominaną ustawą o finansach publicznych spółki komunalne
nie są zaliczane do sektora finansów publicznych, a co za tym idzie ich zobowiązania nie powiększają długu publicznego ani długu tworzącej jednostki
samorządu terytorialnego. Ich ustanawianie w postaci spółek prawa handlowego, teoretycznie, uniemożliwia pociąganie udziałowców/wspólników do
odpowiedzialności finansowej. Trzeba jednak zauważyć, że nadmierne zadłużenie spółek komunalnych może prowadzić do zakłóceń w wykonywaniu powierzonych im funkcji tym samym uniemożliwiając realizację samorządowych
zadań własnych. Ponadto organ konstytuujący może być zobligowany do pomocy w spłacie jej zobowiązań nas podstawie umowy wsparcia.
Nie można też wykluczyć sytuacji, w której spółki prawa handlowego są zakładane przez samorządy, aby uniknąć przekroczenia ustawowo określonego
poziomu zadłużenia.
Z powyższych powodów wzięcie pod uwagę stanu zadłużenia spółek komunalnych ma znaczący wpływ na ukazanie rzeczywistej sytuacji finansowej
JST.
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POZIOM ZADŁUŻENIA
Wykres 6. Średni poziom wskaźnika zadłużenia kapitału własnego
wszystkich badanych spółek komunalnych z podziałem na branże w
latach 2009-2011
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

Wskaźnik ten określa stosunek między łączną sumą zobowiązań a kapitałem
własnym, wskazując jednocześnie możliwości pokrycia zobowiązań kapitałami
własnymi. Idealna sytuację mamy, gdy stosunek ten wynosi 1:1, jednak tak
zasada również nie jest dotrzymywana, gdyż analizując i interpretując jego
poziom trzeba spojrzeć na wiele czynników charakteryzujących dane przedsiębiorstwo czy branżę.

Wskaźnik poniżej 1,0 oznacza, że kapitały własne są większe niż zobowiązania obce. Natomiast wartości powyżej 1,0 oznaczają, że długi przewyższają
kapitały własne spółki. Nie jest jednoznacznie negatywne bowiem zobowiązania obce mogą być skutecznie wykorzystywane w mechanizmie dźwigni finansowej, który może spowodować dynamiczny rozwój spółki, wzrost rentowności
i dochody pozwalające na bezproblemową obsługę zadłużenia. Jednak wyższe wartości tego wskaźnika oznaczają również większe ryzyko utraty płynności gdy np. pogorszy się koniunktura na rynku, w którym działa spółka. Zbyt
duża wielkość udziału zobowiązań w finansowaniu firmy może mieć także
duży wpływ na jej wynik finansowy ze względu na koszty obsługi długu oraz
większy poziom ryzyka finansowego.

Z powyższego wykresu wynika, że na koniec roku 2011 zarówno spółki branży wodociągowo-kanalizacyjnej jak i utylizacji korzystały z długu w zbliżonym
stopniu, poniżej jednak optymalnej wielkości 100%. Natomiast podmioty zajmujące się transportem publicznym są zdecydowaniu bardziej zadłużone. W
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ciągu badanych trzech lat, stosunek kapitału obcego do kapitału własnego
wzrastał. W 2011 roku uśredniony wskaźnik dla tych spółek zwiększył się aż o
77 pp. osiągając wielkość 207%.

STRUKTURA REZERW I ZOBOWIĄZAŃ W 2011 R.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości Art. 3 ust. 1 pkt 21 rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota są
niepewne. Znowelizowana ustawa wprowadziła Teraz poziom długu miasta monitonową definicję rezerw, które należy wycenić we- ruje Regionalna Izba Obrachunkodług wiarygodnie oszacowanej wartości. Praktycz- wa. Sprawdza, czy Kraków nie
ne znaczenie tworzenia tych pozycji bilansowych przekroczył limitu zadłużenia wynoszącego 60 proc. dochodów.
wynika z faktu, że są on pewnego rodzaju zabezGdyby tak się stało, mogłaby zopieczeniem przyszłych wydatków. Może się bo- stać zablokowana możliwość brawiem zdarzyć, że mimo bycia podmiotem zobo- nia kolejnych kredytów. Dla Krawiązań o wysokiej wartości jednostka posiada kowa oznaczałoby to spore kłopoduże rezerwy na poczet ich spłaty. Jest to przypa- ty, ponieważ władze miasta nie
dek, w którym nawet wysokie zadłużenia nie jest miałyby wtedy pieniędzy za spłatę
starych kredytów. Teraz - aby poryzykowne z perspektywy przetrwania przedsiękryć raty - zaciągane są kolejne
biorstwa.
pożyczki. Przy obliczaniu zadłużePoniższy wykres przedstawia stan rezerw wszystkich badanych spółek komunalnych w zestawieniu
z zadłużeniem ogółem. Łączna wartość zobowiązań wynosi 7 454 371 790,00 zł. Natomiast odpowiadająca im suma rezerw to 1 820 482 710,00
zł. Bez trudu można zauważyć, że jest to wartość
ponad czterokrotnie mniejsza.

nia Krakowa nie są brane pod
uwagę kredyty wzięte przez spółki
komunalne. - Nie sprawdzamy zadłużenia spółek miejskich, ponieważ nie mamy do tego podstaw
prawnych - przyznaje Mirosław Legutko, rzecznik RIO w Krakowie.

Dziennik Polski, 30.12.2012

Pozytywnym przejawem jest fakt, że takie podmioty jak spółki komunalne posiadają jakiekolwiek rezerwy. Jednak ich wartość
przy kwocie istniejących zobowiązań wydaje się być niewystarczająca. Bez
pokrycia rezerwami pozostaje nadal 5 633 889 080,00 zł.
Szacując zadłużenie spółek komunalnych nie sposób nie odnieść się do długu
jednostek je tworzących. Dla przykładu zadłużenie jednego z największych
miast w Polsce - Poznania w 2011 zostało oszacowane w raporcie wydanym
przez jego władze na 1,76 mld, natomiast zobowiązania ogółem badanych w
tej analizie spółek, w których jest ono udziałowcami wyniosły w tym samym
okresie 1,33 mld (MPK Sp. z o.o. 0,27 mld i Aquanet S.A. 1,05 mld). Innym
ważnym i zastanawiającym przykładem jest miasto stołeczne Warszawa. Według danych opublikowanych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej dług tej jednostki w 2011 r. kształtował się na poziomie 5,97 mld. Natomiast kwota całkowitego zadłużenia tylko trzech spółek wziętych pod uwagę
w tym opracowaniu wyniosła 3,1 mld. Gdyby podmioty te były prowadzone w
formie zakładów budżetowych powiązanych z tworząca JST finansowo, dług
stolicy byłby większy o więcej niż połowę
Należy zauważyć, że badane przez nas jednostki to jedynie wycinek spółek,
których Warszawa jest właścicielem.
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Wykres 7. Ogólne zadłużenie w porównaniu z wysokością rezerw
wszystkich badanych spółek ogółem w 2011
8 000 000 000,00
7 000 000 000,00
2 201 592 960,00
zł

6 000 000 000,00
5 000 000 000,00
4 000 000 000,00
3 000 000 000,00

5 252 778 830,00
zł

2 000 000 000,00
1 000 000 000,00

1 820 482 710,00
zł

0,00
rezerwy

zobowiązania dłuterminowe

zobowiązania krótkoterminowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

Tabela 9. Rezerwy i zobowiązania wszystkich badanych spółek komunalnych z podziałem na branże
Element
pasywów
Rezerwy
Zobowiązania
krótkoterminowe
Zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
ogółem

Branża
wodociągowokanalizacyjna

Branżą
transportowa

Branża utylizacji
odpadów komunalnych

276 685 640,00

1 440 334 400,00

103 462 670,00

969 100 350,00

1 097 276 020,00

135 216 590,00

1 466 032 100,00

3 680 177 360,00

106 569 370,00

2 435 132 450,00

4 777 453 380,00

241 785 960,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek
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Wykres 8. Zestawienie danych dotyczących zobowiązań i rezerw z
podziałem na badane branże

5 000 000 000,00

4 000 000 000,00

3 000 000 000,00

2 000 000 000,00

1 000 000 000,00

0,00
transportowa

rezerwy

wodno-kanalizacyjna

zobowiązania krótkoterminowe

utylizacji odpadów
zobowiązania długoterminowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek

Tabela oraz wykresy zamieszczone powyżej przedstawiają dane dotyczące
rezerw w zestawieniu z zobowiązaniami dla poszczególnych badanych branż.
Kwotowo, spółki wodociągowo-kanalizacyjne mają zarówno najwyższe zadłużenie, jak i rezerwy, które pokrywają jednak jedynie zobowiązania krótkoterminowe. Jednakże, ze względu na stabilność dochodów w tej branży, zwiększenie ich sumy nie miałoby racji bytu. Podobnie jest w przypadku branży
oczyszczania odpadów, gdzie zobowiązania krótko- i długoterminowe oraz
rezerwy są praktycznie w proporcji 2:1. Również tutaj, powiększenie rezerw
byłoby zbędne.
Trochę inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku branży transportu publicznego, gdzie procentowo kwota rezerw jest najmniejsza w stosunku do
sumy zobowiązań. Wynika to z charakteru spółek w niej działających, jednakże dla zapewnienia bezpieczeństwa płynności finansowej, kwota ta powinna
być większa, gdyż obecnie nie pokrywa zobowiązań ani krótko- ani długoterminowych.
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Część IV. Wnioski

Analizy będące przedmiotem niniejszego raportu pozwoliły na wyciągnięcie
następujących wniosków:
1. Dane finansowe świadczą o znacznym zróżnicowaniu sytuacji finansowej badanych podmiotów wewnątrz sektora. Również w ramach
samych branż występują spółki, które wyróżniają się bardzo dobrymi
wynikami. Z drugiej strony mamy też do czynienia z jednostkami mającymi poważne problemy na każdym polu działalności gospodarczej.
Problemy na tyle istotne, że zagrażające istnieniu tych spółek. Likwidacja spółki komunalnej stanowi poważny kłopot dla jednostki tworzącej, na mocy prawa zobligowanej do dostarczanie mieszkańcom usług
i dóbr użyteczności publicznej.
2. Przyjmując za kryterium oceny rentowność najlepszymi parametrami
wskaźników charakteryzuje się branża oczyszczania terenów samorządowych z odpadów komunalnych. Mimo spadku rentowności o
około 2 pp. z roku 2010 na 2011, nadal wyprzedza ona branżę wodociągowo-kanalizacyjną. Najgorzej prezentują się spółki komunalne
zajmujące się transportem publicznym. Zdecydowana większość
podmiotów świadcząca tego typu usługi znajduje się na ostatnich pozycjach rankingu, a co najmniej połowa z nich nie jest rentowna. Z tego powodu należałoby pomyśleć o zastosowaniu kompleksowych
rozwiązań mających na celu poprawę ich sytuacji.
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3. Niepokojącym jest występujące w branży oczyszczania terenów samorządowych z opadów komunalnych zjawisko nadpłynności. Świadczy to o nieefektywnym zarządzaniu środkami pieniężnymi lub tendencji do zbędnego akumulowania środków gotówkowych. W branży
transportowej z kolei większość spółek komunalnych boryka się z
problem utrzymania płynności finansowej gwarantującym niezakłócone ich funkcjonowanie. Spółki wodociągowo-kanalizacyjne zdają się
radzić sobie najlepiej z zarządzaniem aktywami obrotowymi mając
największą zdolność do natychmiastowej spłaty długu z badanych
branż.
4. Zadłużenie badanych spółek komunalnych stanowi poważny problem.
Jego kwota jest bardzo wysoka a nie wszystkie spółki komunalne posiadają zdolność do jego spłaty. Największe zobowiązania zaciągnęła
branża transportu publicznego, co może w przyszłości powodować
poważne problemy również dla jednostek samorządu terytorialnego
jako podmiotów zobowiązanych do świadczenia usług użyteczności
publicznej. Wysoka wartość wskaźnika zadłużenia kapitału własnego
może oznaczać większe ryzyko utraty płynności, ryzyko finansowe
czy też wyższe koszty obsługi długu. Kwota zadłużenia pozostałych
dwóch branż jest do siebie zbliżona, jednak również odbiega od wartości optymalnej.
Dodatkowo większość jednostek nie posiada wystarczających rezerw
na poczet spłaty zobowiązań w wysokości zapewniającej wierzycielom bezpieczeństwo.

Źródła fotografii: http://www.wrzesnia.naszemiasto.pl/, http://www.mpk.lodz.pl/, http://www.aquanet.pl/,
http://www.dziennikzachodni.pl/, http://www.odpady.poznan.pl/,http://www.mmpoznan.pl/,
http://www.krakow.gazeta.pl/, http://g1.nh.ee

34

AUTORZY RAPORTU:

ANDRZEJEWSKI DAWID
SYNTEZA DANYCH; PRZYGOTOWANIE DO PUBLIKACJI

GOSKA HUBERT
NADZÓR MERYTORYCZNY W ZAKRESIE EKONOMICZNYM

KLUPCZYŃSKI MATEUSZ
NADZÓR MERYTORYCZNY W ZAKRESIE PRAWNYM

KNADE ŁUKASZ
WYTYPOWANIE OBSZARÓW DZIAŁAŃ; ZBIÓR I ANALIZA
DANYCH; SFORMUŁOWANIE WNIONSKÓW

KOZŁOWSKA ANNA
REDAKCJA I OPRACOWANIE TEKSTU

MAJEWSKI RAFAŁ
NADZÓR MERYTORYCZNY W ZAKRESIE EKONOMICZNYM

SZYMAŃSKA PAULINA
WYTYPOWANIE OBSZARÓW DZIAŁAŃ; ZBIÓR I ANALIZA
DANYCH; SFORMUŁOWANIE WNIONSKÓW

WOŹNIAK MICHAŁ
SYNTEZA DANYCH; PRZYGOTOWANIE DO PUBLIKACJI

Curulis Sp. z o. o.
ul. Kazimierza Wielkiego 5C/180
Poznań 61-863
Tel: +48 664 422 401
Fax: +48 (61) 673 54 44
www.curulis.pl
35

