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DïugoĂÊ cyklu inkasa naleĝnoĂci
i rotacji zapasów w przedsiÚbiorstwach
na trzy lata przed sÈdowym
ogïoszeniem upadïoĂci
Paweï Antonowicz
W artykule zostaïy przedstawione wyniki badania zmian dïugoĂci cyklu
inkasa naleĝnoĂci oraz rotacji zapasów w okresie trzech lat przed ogïoszeniem
upadïoĂci przedsiÚbiorstw. Analizie zostaïo poddanych ïÈcznie 128 podmiotów
gospodarczych, których sÈdowe ogïoszenie upadïoĂci miaïo miejsce w latach
2003–2010. Wyniki prowadzonych badañ wskazujÈ, iĝ Ărednio na rok przed
bankructwem jednostki upadajÈce sÈ w stanie skutecznie windykowaÊ swoje
naleĝnoĂci co 99 dni. Oznacza to, iĝ podmioty te, majÈc trudnoĂci z egzekwowaniem swoich wierzytelnoĂci, w konsekwencji same stajÈ siÚ niewypïacalnymi
dïuĝnikami. Na zasadzie reakcji ïañcuchowej pogrÈĝajÈ kolejne przedsiÚbiorstwa
stanowiÈce kolejne ogniwa procesów gospodarczych. Badane jednostki wraz
ze zbliĝaniem siÚ ku upadïoĂci wydïuĝajÈ ponadto Ăredni cykl rotacji zapasów,
które przeciÚtnie na rok przed upadïoĂciÈ utrzymywane sÈ na magazynie przez
64 dni. Sytuacja ta jest konsekwencjÈ popeïniania bïÚdów na poziomie zarzÈdzania operacyjnego bankrutujÈcych przedsiÚbiorstw. BieĝÈcy monitoring i Ăwiadoma interpretacja omawianych w artykule wskaěników analizy finansowej
moĝe stanowiÊ skuteczne narzÚdzie optymalizacyjne i pozwalajÈce kontrolowaÊ
zarzÈdzanie obszarem aktywów obrotowych przedsiÚbiorstwa.

1. WstÚp
ZarzÈdzanie ryzykiem dziaïalnoĂci gospodarczej determinuje koniecznoĂÊ
obserwacji zjawisk zachodzÈcych nie tylko w samym przedsiÚbiorstwie, ale
równieĝ w jego otoczeniu zewnÚtrznym. CzÚste zmiany organizacyjno-prawne
zwiÈzane z funkcjonowaniem jednostek w ĝyciu gospodarczym, niewypïacalni
kontrahenci, których zobowiÈzania stajÈ siÚ trudne bÈdě niemoĝliwie do
windykacji, a takĝe wydïuĝajÈce siÚ terminy cyklu inkasa naleĝnoĂci to tylko
nieliczne przykïadowe bariery, z jakimi naleĝy liczyÊ siÚ, prowadzÈc dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ. Dlatego teĝ celem niniejszego artykuïu staïo siÚ stworzenie punktu odniesienia dla analityków dokonujÈcych oceny kondycji
ekonomiczno-finansowej przedsiÚbiorstw przy wykorzystaniu tradycyjnej
analizy wskaěnikowej. W literaturze przedmiotu najczÚĂciej podkreĂlane sÈ
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bowiem wartoĂci brzegowe wybranych wskaěników, jakimi powinny charakteryzowaÊ siÚ jednostki o dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej. W praktyce gospodarczej równie cennych informacji dostarczajÈ nam Ărednie wartoĂci, jakimi charakteryzujÈ siÚ podmioty posiadajÈce trudnoĂci finansowe,
niespïacajÈce na czas swoich zobowiÈzañ, czyli w ostatecznoĂci – przedsiÚbiorstwa podlegajÈce procesom upadïoĂciowym. Wiedza w tym zakresie moĝe
okazaÊ siÚ pomocna w predykcji upadïoĂci kooperantów, a takĝe moĝe staÊ
siÚ narzÚdziem wspomagajÈcym podejmowanie decyzji na potrzeby wïasnego
przedsiÚbiorstwa. W niniejszym artykule skoncentrowano uwagÚ na dwóch
wybranych wskaěnikach analizy finansowej (wzory 1 i 2), które pozwalajÈ
oceniÊ efektywnoĂÊ zarzÈdzania aktywami obrotowymi przedsiÚbiorstwa:
Wskaěnik cyklu inkasa naleĝnoĂci =

Wskaěnik cyklu rotacji zapasów =

¥rednioroczny stan naleĝnoĂci × 365
Przychody ze sprzedaĝy

. (1)

¥rednioroczny stan zapasów × 365
Przychody ze sprzedaĝy

. (2)

Omówione w artykule wskaěniki, stanowiÈce de facto skïadowe cyklu
operacyjnego przedsiÚbiorstwa, stanowiÈ dwie spoĂród trzydziestu róĝnych
miar analizy finansowej, które zostaïy poddane przez autora szerszym badaniom na próbie przedsiÚbiorstw upadïych. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, iĝ ich
analiza moĝe dostarczyÊ wartoĂciowych informacji jedynie pod warunkiem
poddania badaniom wiarygodnych i rzetelnych sprawozdañ finansowych.
CzÚsto jednak tak rozumiany warunek konieczny (conditio sine qua non)
dokonywanej analizy w odniesieniu do przedsiÚbiorstw upadajÈcych nie jest
w praktyce speïniony, co moĝe istotnie podwaĝaÊ zasadnoĂÊ prowadzonych
badañ. Wedïug B. Micherdy naleĝy pamiÚtaÊ o trzech dziedzinach ksztaïtujÈcych wiarygodnoĂÊ obrazu dziaïalnoĂci jednostki gospodarczej: rachunkowoĂci, analizie finansowej, badaniu sprawozdania finansowego (Micherda
2006: 20–23). To pozwala w pewnym stopniu dystansowaÊ siÚ od dokonywania oceny podmiotu wyïÈcznie przez pryzmat samej analizy sprawozdañ
finansowych, lecz naleĝy pamiÚtaÊ, iĝ analiza ta jest jednoczeĂnie „koniecznym (…) i integralnym skïadnikiem audytu” przedsiÚbiorstwa (Gabrusewicz
2010: 95–98).
Pierwszy z analizowanych wskaěników pozwala oceniÊ rotacjÚ naleĝnoĂci
w dniach. Wskaěnik ten nazywany jest równieĝ cyklem inkasa naleĝnoĂci,
gdyĝ jego wartoĂÊ (wyraĝona w dniach) wskazuje na skutecznoĂÊ windykowania przez przedsiÚbiorstwo swoich wierzytelnoĂci. Wskaěnik ten uwaĝany
jest za jeden z najlepszych predyktorów (obok wskaěników z grupy pïynnoĂci finansowej), którego postaÊ relatywnie czÚsto wystÚpuje w konstrukcji polskich modeli dyskryminacyjnych, stanowiÈcych Systemy Wczesnego
Ostrzegania (SWO) przedsiÚbiorstw przed zagroĝeniem upadïoĂciÈ (Antonowicz 2010: 203–215). Jednostki upadajÈce, mimo iĝ w statystyce podmio54
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tów funkcjonujÈcych w Polsce nie stanowiÈ duĝego udziaïu, czÚsto pogrÈĝajÈ
swojÈ upadïoĂciÈ wierzycieli, których naleĝnoĂci stajÈ siÚ niezwykle trudne,
a czÚsto wrÚcz praktycznie niemoĝliwe do windykacji.
W drugiej czÚĂci artykuïu zostaïa natomiast opisana charakterystyka
innego z czÚsto stosowanych w praktyce analitycznej wskaěników aktywnoĂci i obrotowoĂci, mianowicie wskaěnika rotacji zapasów w dniach. Jego
wartoĂÊ bÚdzie bowiem mówiïa o efektywnoĂci prowadzenia gospodarki
magazynowej w przedsiÚbiorstwie, bÚdÈcej wypadkowÈ przyjÚtego sposobu
zarzÈdzania Ărodkami obrotowymi. Oba przedstawione wskaěniki stanowiÈ
podstawÚ do oceny zarzÈdzania aktywami obrotowymi badanej jednostki.
Postulowane jest osiÈgniÚcie moĝliwie niskich wartoĂci wskaěników, które
z jednej strony bÚdÈ ĂwiadczyÊ o szybkim tempie ĂciÈgania naleĝnoĂci,
w drugim zaĂ przypadku o krótkim okresie zamraĝania kapitaïu w postaci
zapasów w analizowanej jednostce.

2. Newralgiczne procesy gospodarcze w Polsce
– skala makroekonomiczna
W opinii spoïecznej jednym z najbardziej newralgicznych procesów zwiÈzanych z prowadzeniem przedsiÚbiorstwa jest groěba jego upadïoĂci. Okazuje
siÚ jednak, iĝ statystyki upadïoĂci podmiotów gospodarczych na tle statystyk
likwidacji i ogóïu funkcjonujÈcych w Polsce jednostek stanowiÈ bardzo wÈski
fragment ĝycia gospodarczego. ¥rednio w pierwszej poïowie 2010 r. na kaĝde
10 000 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych odnotowano zaledwie
2 upadïoĂci oraz jednoczeĂnie aĝ 325 likwidacji (Antonowicz 2010: 11–14).
Statystyka ta jest bardzo duĝym uproszczeniem rzeczywistoĂci, gdyĝ niemal
kaĝda upadïoĂÊ jest wynikiem braku zaspokojenia przeterminowanych naleĝnoĂci na rzecz wielu wierzycieli. Oznacza to, ĝe jakkolwiek likwidacja przedsiÚbiorstwa nie pozostawia ciÈgu niespïaconych kontrahentów, to jednak
upadïoĂÊ podmiotu jest poczÈtkiem trudnej, trwajÈcej czÚsto miesiÈcami,
a nawet latami walki wierzycieli o odzyskanie swoich naleĝnoĂci.
Na koniec pierwszego póïrocza 2010 r. w bazie REGON znajdowaïo siÚ
3 709 891 (wzrost o 2,4% w stosunku do pierwszego póïrocza 2009 r.) podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w sektorze prywatnym. Aĝ
77,8% tych jednostek stanowiïy osoby fizyczne samodzielnie prowadzÈce
pozarolniczÈ dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, natomiast spóïki handlowe stanowiïy
zaledwie 7,8% ogóïu prywatnych przedsiÚbiorstw. Oznacza to, ĝe polska
gospodarka zbudowana jest w gïównej mierze z drobnych przedsiÚbiorców,
których elastycznoĂÊ organizacyjna pozwala na zdecydowanie szybszÈ – niĝ
w przypadku duĝych przedsiÚbiorstw – reakcjÚ na zmiany zachodzÈce w otoczeniu zewnÚtrznym, w tym równieĝ na sytuacje kryzysowe. PrzedsiÚbiorcy
ci ponadto sÈ o wiele mniej Ăwiadomi swoich obowiÈzków jako uczestników
ĝycia gospodarczego w porównaniu z duĝymi organizacjami. Ich wiedza
w zakresie praw i obowiÈzków, majÈca swoje ěródïo w szczegóïowych aktach
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prawnych, sprowadza siÚ czÚsto do wÈskiego kontekstu lub jest pozyskiwana
dopiero w szczególnych (wyjÈtkowych) sytuacjach. Dlatego teĝ, mimo iĝ
zdecydowanÈ wiÚkszoĂÊ jednostek gospodarczych zarejestrowanych w Polsce
tworzÈ osoby fizyczne samodzielnie prowadzÈce pozarolniczÈ dziaïalnoĂÊ
gospodarczÈ, to jednak w strukturze upadajÈcych przedsiÚbiorstw dominujÈcy udziaï w ostatnich latach zajmujÈ spóïki z ograniczonÈ upadïoĂciÈ.
Mimo ĝe liczebnie jednostki te stanowiÈ zdecydowanÈ wiÚkszoĂÊ, to udziaï
MSP w tworzeniu PKB w ostatnich latach praktycznie nie ulega zmianie
i oscyluje wokóï 46,9% (Zakrzewski 2010: 28).
W pierwszych szeĂciu miesiÈcach 2010 r. zostaïo zarejestrowanych 206 554
podmiotów w bazie REGON, co stanowiïo zmianÚ w stosunku do analogicznych okresów lat ubiegïych (2009/2008/2007) odpowiednio o: +32,4%,
–7,2%, +14,0%. W tym samym okresie (pierwsza poïowa 2010 r.) wyrejestrowanych (zlikwidowanych) z REGON zostaïo 121 038 jednostek gospodarczych. Skala tego zjawiska ulegïa zmniejszeniu w stosunku do pierwszego
póïrocza 2009 r. o –26,6%1. Przedstawione statystyki stanowiÈ istotne tïo
dla zrozumienia skali newralgicznych procesów, które sÈ ewidencjonowane
na poziomie makroekonomicznym gospodarki polskiej. Badania nad wielowymiarowÈ strukturÈ i analizÈ geograficznÈ upadïoĂci w Polsce nie byïy
jednak do tej pory prowadzone na tak szerokÈ skalÚ w Ărodowisku naukowym. W komercyjnym zastosowaniu – do celów budowania portfela klientów dokonujÈcych transakcji ubezpieczania ryzykownych wierzytelnoĂci –
badania strukturalne na temat upadïoĂci od kilku lat byïy i sÈ realizowane
w Polsce przez takie firmy jak Coface Poland i Euler Hermes.

3. ZarzÈdzanie ryzykiem niewypïacalnoĂci
kontrahenta a cykl inkasa naleĝnoĂci
CechÈ charakterystycznÈ prowadzenia biznesu jest dokonywanie transakcji gospodarczych. Z jednej strony obrót gospodarczy determinuje przepïyw okreĂlonych produktów czy usïug, z drugiej zaĂ strony w jego konsekwencji dokonywane sÈ rozliczenia pomiÚdzy stronami umowy
kupna–sprzedaĝy. PïatnoĂci te w przedsiÚbiorstwach coraz rzadziej, a niejednokrotnie w ogóle nie sÈ dokonywane w formie gotówkowej, której
zasadniczÈ zaletÈ jest brak opóěnienia czasowego pomiÚdzy zrealizowanÈ
usïugÈ a dokonanÈ pïatnoĂciÈ. Terminy wskazujÈce na wymagalny okres
zapïaty naleĝnoĂci wynikajÈcych z wystawionych faktur nie zawsze sÈ respektowane. Powstaje zatem pytanie, jak zarzÈdzaÊ finansami, aby w bezpieczny
sposób stosowaÊ odroczone terminy pïatnoĂci (kredyt kupiecki). Ryzyka
niespïacania na czas lub niespïacania zobowiÈzañ w ogóle nie da siÚ caïkowicie wyeliminowaÊ. Moĝna jednak ograniczyÊ jego istnienie, a takĝe
Ăwiadomie zarzÈdzaÊ finansami przedsiÚbiorstwa, co wyraĝa siÚ posiadaniem
wiedzy w zakresie okresu, realnie potrzebnego naszemu kooperantowi do
faktycznej spïaty swoich zobowiÈzañ.
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Wskaěnikiem, który umoĝliwia ocenÚ dïugoĂci cyklu inkasa naleĝnoĂci
przez przedsiÚbiorstwo, jest relacja iloczynu Ăredniorocznego stanu naleĝnoĂci i liczby dni w roku (365) w stosunku do wartoĂci osiÈganych przychodów ze sprzedaĝy produktów, towarów i materiaïów. Wskaěnik ten
informuje o przeciÚtnej liczbie dni, w ciÈgu których w analizowanej jednostce
jest odnawiany poziom naleĝnoĂci. Niska wartoĂÊ tego wskaěnika bÚdzie
pozytywnie Ăwiadczyïa o przedsiÚbiorstwie, gdyĝ bÚdzie oznaczaïa, iĝ podmiot
ten nie ma trudnoĂci z windykowaniem swoich wierzytelnoĂci. Wydïuĝony
cykl inkasa naleĝnoĂci moĝe natomiast ĂwiadczyÊ o wystÚpowaniu jednej
z wymienionych sytuacji:
Ř trudnoĂci ze skutecznym (terminowym) ĂciÈganiu naleĝnoĂci przez analizowany podmiot,
Ř Ăwiadomym dziaïaniu przedsiÚbiorstwa, które podnoszÈc poziom swojej
konkurencyjnoĂci, zgadza siÚ na wydïuĝenie terminów spïat zobowiÈzañ
swoim kontrahentom, czyli stosuje odroczone terminy pïatnoĂci (kredyty
kupieckie).
Faktyczna ocena przedsiÚbiorstwa, dokonywana m.in. przez pryzmat
uzyskanych wyników analizowanego wskaěnika, powinna zatem zawsze byÊ
poprzedzona gruntownym rozpoznaniem przyczyn uzyskanego w konkretnym
przypadku okresu cyklu inkasa naleĝnoĂci. BÚdzie on z pewnoĂciÈ wpïywaï
w dalszej konsekwencji na inny ze wskaěników analizy finansowej, jakim
jest cykl rotacji zobowiÈzañ. Jeĝeli przedsiÚbiorstwo nie ma problemów
z terminowym egzekwowaniem swoich wierzytelnoĂci (niski wskaěnik rotacji naleĝnoĂci), to teoretycznie nie bÚdzie podstaw, aby samemu nadmiernie
wydïuĝaÊ terminy regulowania swoich zobowiÈzañ. Jest to zatem mechanizm
naczyñ poïÈczonych, w którym dysfunkcja jednego obszaru determinuje
zatory pïatnicze po drugiej stronie.
MajÈc na uwadze znane nam terminy, które widniejÈ na wystawianych
przez przedsiÚbiorstwa fakturach, moĝna zastanowiÊ siÚ, jak dïugi jest cykl
rotacji ich naleĝnoĂci. WydawaÊ by siÚ mogïo, iĝ powinien on byÊ bezpoĂrednio wynikiem terminu zapadalnoĂci widniejÈcego na fakturze. Nie jest
to – jak siÚ okazuje – norma, gdyĝ w ĝyciu gospodarczym pojawiajÈ siÚ
przedsiÚbiorstwa, na których drodze rozwoju pojawiï siÚ splot sytuacji kryzysowych, które w konsekwencji doprowadziïy do upadïoĂci.

4. EfektywnoĂÊ gospodarowania
Ărodkami obrotowymi a cykl rotacji zapasów
Na efektywnoĂÊ dziaïalnoĂci gospodarczej wpïywajÈ czynniki zewnÚtrzne,
ale nawet przy bardzo korzystnych warunkach otoczenia zewnÚtrznego dysfunkcja wnÚtrza organizacji moĝe staÊ siÚ potencjalnÈ przeszkodÈ jej dalszego
rozwoju. Trudno jednoznacznie odpowiedzieÊ na pytanie, które czynniki
zazwyczaj jako pierwsze – egzo- czy endogeniczne – stanowiÈ o kryzysie
organizacji, pogïÚbiajÈcym jej dysfunkcjÚ i prowadzÈcym w koñcowym stavol. 9, nr 1 (31), 2011
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dium do upadïoĂci. Zapewne prawda znajduje siÚ gdzieĂ po Ărodku. Dlatego
teĝ drugim z kilku wskaěników moĝliwych do wykorzystania przy badaniu
przedsiÚbiorstwa, który zostaï poddany analizie w niniejszym artykule, staï
siÚ cykl rotacji zapasów, odnoszÈcy siÚ do analizy wnÚtrza organizacji,
a ĂciĂlej do efektywnoĂci lokowania Ărodków obrotowych.
Wskaěnik ten jest iloczynem relacji przeciÚtnego stanu zapasów (ujÚcie
Ărednioroczne) do generowanych przez jednostkÚ przychodów ze sprzedaĝy
i wartoĂci 365, stanowiÈcej umownie przyjÚtÈ liczbÚ dni w roku. Postulowana
niska wartoĂÊ wskaěnika bÚdzie zazwyczaj oceniana pozytywnie, lecz moĝe
ĂwiadczyÊ o wystÚpowaniu jednej z wymienionych sytuacji:
Ř stosowaniu w analizowanej jednostce koncepcji bÈdě dziaïañ zbliĝonych
do zaïoĝeñ filozofii just in time – wyraĝajÈcej siÚ dÈĝeniem do utrzymywania optymalnego stanu zapasów, który bÚdzie pozwalaï zachowaÊ
ciÈgïoĂÊ dziaïalnoĂci (zazwyczaj produkcyjnej), ale nie bÚdzie teĝ pozwalaï na nieracjonalne utrzymywanie ich nadmiernej iloĂci, czyli „zamraĝania” kapitaïu;
Ř wystÚpowaniu w analizowanym przedsiÚbiorstwie znikomej (bardzo
niskiej) wartoĂci zapasów w stosunku do generowanych przychodów ze
sprzedaĝy (np. w dziaïalnoĂci firm usïugowych, których profil realizowanej dziaïalnoĂci nie wymaga prowadzenia gospodarki magazynowej);
w takiej sytuacji wartoĂÊ wskaěnika rotacji zapasów osiÈgnie równieĝ
niski poziom, lecz interpretacja tego stanu nie powinna de facto oceniaÊ
pozytywnie czegoĂ, co w przedsiÚbiorstwie tak naprawdÚ nie istnieje.

5. Charakterystyka próby badawczej
W celu oszacowania Ărednich wartoĂci cyklu inkasa naleĝnoĂci i rotacji
zapasów charakterystycznych dla przedsiÚbiorstw zbliĝajÈcych siÚ do upadïoĂci w okresie trzech lat jÈ poprzedzajÈcych zostaïa dokonana analiza
finansowa ïÈcznie 128 przedsiÚbiorstw, których upadïoĂÊ zostaïa zarejestrowana w latach 2003–2010. W grupie badawczej znalazïo siÚ: 71 podmiotów
produkcyjnych (55,5%), 24 jednostki handlowe (18,8%) oraz 33 przedsiÚbiorstwa usïugowe (25,8%). Z uwagi na bardzo ograniczone moĝliwoĂci
pozyskania sprawozdañ finansowych upadïych przedsiÚbiorstw badaniu
zostaïy poddane wyïÈcznie podmioty zorganizowane w formie spóïek z ograniczonÈ odpowiedzialnoĂciÈ (100 jednostek, 78,1%) oraz spóïek akcyjnych
(28 firm, 21,9%).
Dla kaĝdego z lat analizy wskaěniki rotacji naleĝnoĂci i zapasów zostaïy
obliczone w ujÚciu Ăredniorocznym. W prezentowanych w niniejszym artykule wynikach próba badawcza zostaïa podzielona na dwie zbiorowoĂci,
zgodnie z dwoma dotychczas zrealizowanymi etapami badañ, którymi objÚtych zostaïo odpowiednio:
Ř 89 przedsiÚbiorstw, których upadïoĂci miaïy miejsce w latach 2003–2004,
Ř 39 przedsiÚbiorstw, których upadïoĂci miaïy miejsce w latach 2007–2010.
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Taki dwuetapowy podziaï prezentacji wyników badañ wynika z postawionej przez autora tezy, która zostaïa sformuïowana nastÚpujÈco: „Charakterystyka Ărednich wartoĂci wskaěników analizy finansowej, obserwowanych w trzech latach poprzedzajÈcych upadïoĂÊ przedsiÚbiorstw, nie jest
istotnie zróĝnicowana w jednostkach upadïych w róĝnym okresie (tj. w jednostkach upadïych w latach 2003–2004, a takĝe w okresie 2005–2010)”.
Teza ta zakïada pewnÈ stabilnoĂÊ przeciÚtnych poziomów wskaěników, których poziomy nie róĝniÈ siÚ zasadniczo w jednostkach analizowanych na
I i II etapie badañ.
Przy realizacji tego typu badañ nie jest moĝliwe zebranie danych finansowych ze wszystkich analizowanych podmiotów w peïnym zakresie. ZasadÈ
staje siÚ bowiem, ĝe im bliĝej do momentu sÈdowego ogïoszenia upadïoĂci
jednostki, tym trudniej pozyskaÊ wiarygodne sprawozdania finansowe. Podstawowym ěródïem pozyskania sprawozdañ finansowych upadïych przedsiÚbiorstw byïy skorowidze MPB, udostÚpniane przez Centrum Usïug Wspólnych (Centrum Obsïugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów), a takĝe same
publikacje zawarte w wybranych Monitorach Polskich B. Po zastosowaniu
róĝnych ěródeï pozyskiwania sprawozdañ liczba poddanych analizie podmiotów w kolejnych latach przed ogïoszeniem upadïoĂci ostatecznie uksztaïtowaïa siÚ zgodnie z informacjami zawartymi na rysunkach 1 i 2, a takĝe
w tabelach 1 i 2.
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Usunięte wartości odstające
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Braki danych

40

Liczba obserwacji – (nII etap)

20
0

Liczba obserwacji – (nI etap)
t–4

t–3

t–2

t–1

Rys. 1. IloĂciowa charakterystyka liczby uzyskanych wyników (obliczonych wskaěników cyklu
inkasa naleĝnoĂci) na próbie 128 podmiotów gospodarczych. ½ródïo: obliczenia wïasne
na podstawie analizy wskaěnikowej 128 jednostek upadïych w latach 2003–2010.

SpoĂród 128 poddanych badaniom przedsiÚbiorstw upadïych ostatecznie
moĝliwe staïo siÚ – na podstawie zgromadzonych sprawozdañ finansowych
– uzyskanie 70 wyników wskaěników rotacji naleĝnoĂci obliczonych na rok
przed ogïoszeniem upadïoĂci, 81 wskaěników dla okresu o 2 lata poprzedzajÈcego upadïoĂÊ, a takĝe 72 wskaěników na 3 lata przed upadïoĂciÈ.
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Z uwagi na koniecznoĂÊ uĂredniania wartoĂci bilansowych stanowiÈcych
skïadowe wskaěnika rotacji naleĝnoĂci niemoĝliwe byïo dokonanie stosownych obliczeñ dla pierwszego okresu (t–4) analizy.

Wskaěnik cyklu inkasa naleĝnoĂci
[(NALx365)/Ps]

Liczba poddanych analizie podmiotów
ogóïem
Liczba obserwacji
(n – obliczonych wskaěników)
Liczba obserwacji – (nI etap)
Liczba obserwacji – (nII etap)
Braki danych
UsuniÚte wartoĂci odstajÈce

WartoĂci wskaěnika
z eliminacjÈ wartoĂci odstajÈcych
w okresie czterech lat
przed ogïoszeniem upadïoĂci
t–4

t–3

t–2

t–1

128

128

128

128

0

72

81

70

0
0
128
0

36
36
52
4

54
27
42
5

61
9
48
10

Tab. 1. IloĂciowa charakterystyka liczby uzyskanych wyników (obliczonych wskaěników cyklu
inkasa naleĝnoĂci) na próbie 128 podmiotów gospodarczych. ½ródïo: obliczenia wïasne
na podstawie analizy wskaěnikowej 128 jednostek upadïych w latach 2003–2010.
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Liczba obserwacji – (nII etap)
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Liczba obserwacji – (nI etap)
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Rys. 2. IloĂciowa charakterystyka liczby uzyskanych wyników (obliczonych wskaěników cyklu
rotacji zapasów) na próbie 128 podmiotów gospodarczych. ½ródïo: obliczenia wïasne na
podstawie analizy wskaěnikowej 128 jednostek upadïych w latach 2003–2010.

Analizy prowadzone na grupie przedsiÚbiorstw upadïych w latach 2003–
2004 pozwoliïy na dokonanie obliczeñ wskaěnika rotacji zapasów aĝ na 4
lata przed sÈdowym ogïoszeniem upadïoĂci przedsiÚbiorstw. Badania II etapu
zostaïy przeprowadzone wyïÈcznie do 3 lat przed upadïoĂciÈ. Dlatego teĝ,
podsumowujÈc, obliczonych zostaïo 30 wskaěników w przedsiÚbiorstwach
na 4 lata przed upadïoĂciÈ, 73 wskaěniki w okresie 3 lat przed postawieniem
sÈdu, a takĝe 82 i 74 wskaěniki na 2 i na 1 rok przed bankructwem.
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WartoĂci wskaěnika
z eliminacjÈ wartoĂci odstajÈcych
w okresie czterech lat
przed ogïoszeniem upadïoĂci

Cyklu rotacji zapasów
[ZAPx365/Ps]

Liczba poddanych analizie podmiotów
ogóïem
Liczba obserwacji
(n – obliczonych wskaěników)
Liczba obserwacji – (nI etap)
Liczba obserwacji – (nII etap)
Braki danych
UsuniÚte wartoĂci odstajÈce

t–4

t–3

t–2

t–1

128

128

128

128

30

73

82

74

30
0
94
4

36
37
51
4

53
29
41
5

64
10
48
6

Tab. 2. IloĂciowa charakterystyka liczby uzyskanych wyników (obliczonych wskaěników cyklu
rotacji zapasów) na próbie 128 podmiotów gospodarczych. ½ródïo: obliczenia wïasne na
podstawie analizy wskaěnikowej 128 jednostek upadïych w latach 2003–2010.

6. ¥redni cykl inkasa naleĝnoĂci
w przedsiÚbiorstwach upadïych – wyniki badañ
Na podstawie dokonanych analiz sprawozdañ finansowych obliczone
wskaěniki cyklu inkasa naleĝnoĂci poddane zostaïy analizie statystycznej.
W tym celu usuniÚto z szeregu wartoĂci odstajÈce o +/–3 odchylenia standardowe od wartoĂci Ăredniej. Istnienie tych wartoĂci mogïoby bowiem
znieksztaïciÊ obraz Ăredniego poziomu wskaěników (rysunek 3).
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78,97

80

67,67

60
40
20
0

t–3

t–2

t–1

Średnia z próby ogółem
Średnia dla podmiotów upadłych w latach 2003–2004
Średnia dla podmiotów upadłych w latach 2007–2010

Rys. 3. ¥rednia wartoĂÊ wskaěnika rotacji naleĝnoĂci (NALx365/Ps) na próbie 128
przedsiÚbiorstw upadïych w t0 (wartoĂci Ărednie z uwzglÚdnieniem eliminacji wartoĂci
odstajÈcych). ½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie analizy wskaěnikowej 128 jednostek
upadïych w latach 2003–2010.
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¥rednio przedsiÚbiorstwa upadajÈce na rok przed bankructwem sÈ w stanie skutecznie windykowaÊ swoje naleĝnoĂci co 99 dni. W rzeczywistoĂci
jednak takie wyprzedzenie czasowe okazuje siÚ krótsze niĝ rok obrotowy/
/kalendarzowy. Wynika to z faktu, iĝ procesy upadïoĂciowe, nim zostanÈ
ogïoszone, stanowiÈ przedmiot analizy sÈdowej trwajÈcej niejednokrotnie
miesiÈce, a nawet lata. Dlatego teĝ w praktyce powinno siÚ przyjmowaÊ, iĝ
bilansowo okres t–2 bÚdzie wiarygodnym wyprzedzeniem (czÚsto de facto
rocznym), pozwalajÈcym na dokonanie wïaĂciwej predykcji rocznego zagroĝenia upadïoĂciÈ analizowanego przedsiÚbiorstwa. W okresie tym jednostki
zagroĝone upadïoĂciÈ odnawiajÈ stan swoich naleĝnoĂci Ărednio co 79 dni.
OczywiĂcie zdarzajÈ siÚ równieĝ takie podmioty, które Ăredniorocznie sÈ
w stanie 1 raz w roku odnowiÊ stan swoich naleĝnoĂci (mimo eliminacji
wartoĂci odstajÈcych z próby) – tabela 3.
WartoĂci wskaěnika
z eliminacjÈ wartoĂci odstajÈcych
w okresie czterech lat
przed ogïoszeniem upadïoĂci

Wskaěnik cyklu inkasa naleĝnoĂci
[(NALx365)/Ps]
WartoĂÊ minimalna z próby ogóïem
WartoĂÊ maksymalna z próby ogóïem
WartoĂÊ minimalna podmiotów upadïych
w latach 2003–2004
WartoĂÊ maksymalna podmiotów upadïych
w latach 2003–2004
WartoĂÊ minimalna podmiotów upadïych
w latach 2007–2010
WartoĂÊ maksymalna podmiotów upadïych
w latach 2007–2010

t–4
–
–

t–3
0,00
184,88

t–2
2,15
202,20

t–1
1,48
302,46

–

8,61

2,15

1,48

–

181,89

202,20

302,46

–

0,00

18,06

20,61

–

184,88

173,37

131,83

Tab. 3. WartoĂci skrajne wskaěnika rotacji naleĝnoĂci w 128 upadïych podmiotach. ½ródïo:
obliczenia wïasne na podstawie analizy wskaěnikowej 128 jednostek upadïych w latach
2003–2010.

350
300

302,46

250
200
150

184,88

202,20

100
50
0

0,00

t–3

2,15

1,48

t–2

t–1

Rys. 4. RozstÚp wartoĂci minimalnych i maksymalnych wskaěnika rotacji naleĝnoĂci w okresie
3 lat przed ogïoszeniem upadïoĂci 128 jednostek z próby badawczej. ½ródïo: obliczenia
wïasne na podstawie analizy wskaěnikowej 128 jednostek upadïych w latach 2003–2010.
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Jak zostaïo przedstawione w tabeli 3 i na rysunku 4, rozstÚp wartoĂci maksymalnych i minimalnych Ăredniego cyklu inkasa naleĝnoĂci jest bardzo duĝy
i, mimo eliminacji wartoĂci odstajÈcych, wynosi na rok przed upadïoĂciÈ 301
dni, a na dwa lata przed upadïoĂciÈ – 200 dni. DokïadniejszÈ charakterystykÚ
rozkïadu analizowanego wskaěnika w grupie badawczej przedstawia tabela 4.
Na rok przed upadïoĂciÈ 25% analizowanych przedsiÚbiorstw byïo w stanie
windykowaÊ swoje wierzytelnoĂci w okresie nie dïuĝszym niĝ 54 dni. Wyniki
te byïy zbliĝone na obu etapach prowadzonych badañ. Poïowa poddanych
analizie jednostek gospodarczych inkasowaïa swoje naleĝnoĂci w terminie nie
dïuĝszym niĝ 74 dni. Natomiast 75% analizowanych podmiotów byïo w stanie
ĂciÈgnÈÊ swoje naleĝnoĂci w okresie nie dïuĝszym niĝ 132 dni.

Wskaěnik cyklu inkasa naleĝnoĂci
[(NALx365)/Ps]

Kwartyl I z próby ogóïem
Kwartyl I z próby podmiotów upadïych
w latach 2003–2004
Kwartyl I z próby podmiotów upadïych
w latach 2007–2010
Mediana z próby ogóïem
Mediana z próby podmiotów upadïych
w latach 2003–2004
Mediana z próby podmiotów upadïych
w latach 2007–2010
Kwartyl III z próby ogóïem
Kwartyl III z próby podmiotów upadïych
w latach 2003–2004
Kwartyl III z próby podmiotów upadïych
w latach 2007–2010

WartoĂci wskaěnika
z eliminacjÈ wartoĂci odstajÈcych
w okresie czterech lat
przed ogïoszeniem upadïoĂci
t–4

t–3

t–2

t–1

–

43,69

45,50

53,97

–

45,38

47,73

57,67

–

38,82

42,69

49,96

–

60,98

65,94

73,81

–

65,05

82,37

88,98

–

56,58

55,30

55,10

–

89,52

106,02

132,04

–

84,20

110,42

137,78

–

94,58

95,38

72,61

Tab. 4. Wybrane miary pozycyjne wskaěnika rotacji naleĝnoĂci w próbie upadïych podmiotów
gospodarczych. ½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie analizy wskaěnikowej 128 jednostek
upadïych w latach 2003–2010.

Rozkïad w czasie wskaěnika cyklu inkasa naleĝnoĂci zostaï poddany równieĝ analizie oddzielnie dla przedsiÚbiorstw produkcyjnych, handlowych
i usïugowych (rysunek 5, tabela 5). Najkrótszym czasem windykacji swoich
naleĝnoĂci w caïym okresie objÚtym badaniem charakteryzowaïy siÚ przedsiÚbiorstwa handlowe, które na rok przed upadïoĂciÈ odnawiaïy Ărednio co
70 dni stan swoich naleĝnoĂci. Najdïuĝsze zatory pïatnicze wystÚpowaïy w firmach produkcyjnych. Podmioty te byïy w stanie Ărednio co 108 dni skutecznie windykowaÊ swoje naleĝnoĂci (na rok przed ogïoszeniem upadïoĂci).
W jednostkach usïugowych sykl rotacji naleĝnoĂci na rok przed bankructwem
wynosiï Ărednio 106 dni. Nic dziwnego, iĝ przy tak ksztaïtujÈcych siÚ moĝlivol. 9, nr 1 (31), 2011

63

Paweï Antonowicz

woĂciach egzekwowania swoich wierzytelnoĂci podmioty te w pewnym momencie same przestaïy na bieĝÈco regulowaÊ swoje zobowiÈzania. Na skutek tych
zdarzeñ zostaïy w rezultacie postawione w stan upadïoĂci w okresie t0.
Z uwagi na to, iĝ wskaěnik rotacji naleĝnoĂci jest typowÈ destymulantÈ,
która ksztaïtujÈc siÚ na niĝszym poziomie, bÚdzie oceniana zdecydowanie
lepiej, niĝ w przypadku osiÈgniÚcia wartoĂci wyĝszych, nie powinien dziwiÊ
fakt, iĝ zgodnie z przedstawionym na rysunku 5 trendem, jego Ărednie wartoĂci wraz ze zbliĝaniem siÚ ku upadïoĂci rosnÈ.
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80
60

108,25

100,23

100
79,31
66,59
57,14

105,89

76,64

69,60

60,46

40
20
0

t–3

t–2

t–1

Podmioty produkcyjne
Podmioty handlowe
Podmioty usługowe

Rys. 5. ¥rednia wartoĂÊ wskaěnika inkasa naleĝnoĂci (NALx365/Ps) na próbie 128 podmiotów
produkcyjnych, handlowych i usïugowych upadïych w t0 (z uwzglÚdnieniem eliminacji
wartoĂci odstajÈcych). ½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie analizy wskaěnikowej 128
jednostek upadïych w latach 2003–2010.

Przedstawione w artykule wyniki badañ dïugoĂci cyklu inkasa naleĝnoĂci
w przedsiÚbiorstwach upadajÈcych wskazujÈ na istnienie opóěnieñ pïatniczych. Jednak prowadzone przez autora badania (Antonowicz 2007: 165)
dotyczÈce wyznaczenia wartoĂci optymalnych tego wskaěnika dla podmiotów
o dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej wskazaïy, iĝ wartoĂÊ tego wskaěnika ksztaïtowaïa siÚ na poziomie:
Ř 56 dni dla próby badawczej ogóïem (119 jednostek gospodarczych w próbie),
Ř 55 dni dla przedsiÚbiorstw produkcyjnych (63 podmioty gospodarcze
w próbie),
Ř 60 dni dla przedsiÚbiorstw handlowych (35 podmiotów gospodarczych
w próbie),
Ř 57 dni dla przedsiÚbiorstw usïugowych (21 podmiotów gospodarczych
w próbie).
Przedstawione dïugoĂci cyklu inkasa naleĝnoĂci podmiotów „zdrowych”
wskazujÈ ewidentnie na stosowanie przez te podmioty odroczonych termi64
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nów pïatnoĂci. Okazuje siÚ bowiem, ĝe bardzo dobrze radzÈce sobie na
rynku przedsiÚbiorstwa Ărednio odnawiajÈ portfel swoich naleĝnoĂci aĝ co
56 dni. Tak dïugie oczekiwanie na spïatÚ ze strony kooperantów musi byÊ
zatem wkalkulowane w cenÚ produktu lub sprzedawanej usïugi. Nie jest
ono bowiem niczym innym, jak tylko kredytowaniem swojego dïuĝnika.

Wskaěnik cyklu inkasa naleĝnoĂci
[(NALx365)/Ps]

WartoĂci wskaěnika
z eliminacjÈ wartoĂci odstajÈcych
w okresie czterech lat
przed ogïoszeniem upadïoĂci
t–4

Podmioty produkcyjne
¥rednia z próby ogóïem
–
¥rednia dla podmiotów upadïych
–
w latach 2003–2004
¥rednia dla podmiotów upadïych
–
w latach 2007–2010
Podmioty handlowe
¥rednia z próby ogóïem
–
¥rednia dla podmiotów upadïych
–
w latach 2003–2004
¥rednia dla podmiotów upadïych
–
w latach 2007–2010
Podmioty usïugowe
¥rednia z próby ogóïem
–
¥rednia dla podmiotów upadïych
–
w latach 2003–2004
¥rednia dla podmiotów upadïych
–
w latach 2007–2010

t–3

t–2

t–1

66,59

76,64

108,25

69,55

84,78

117,18

64,00

63,97

70,28

57,14

60,46

69,60

58,73

65,46

69,60

54,92

38,79

-

79,31

100,23

105,89

64,40

103,81

110,90

96,36

92,46

50,89

Tab. 5. ¥rednia dïugoĂÊ cyklu inkasa naleĝnoĂci w produkcyjnych (P), handlowych (H) i
usïugowych (U) przedsiÚbiorstwach upadajÈcych w podziale na dwa etapy prowadzonych
badañ. ½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie analizy wskaěnikowej 128 jednostek
upadïych w latach 2003–2010.

7. ¥redni cykl rotacji zapasów
w przedsiÚbiorstwach upadïych – wyniki badañ
AnalizujÈc ïÈcznie wyniki uzyskane dla wszystkich poddanych badaniom
przedsiÚbiorstw, naleĝy podkreĂliÊ, iĝ cykl rotacji zapasów wydïuĝa siÚ wraz
ze zbliĝaniem siÚ jednostek gospodarczych do upadïoĂci. Taki stan rzeczy
moĝe byÊ m.in. wynikiem nieoczekiwanego spadku produkcji sprzedanej,
podczas gdy magazyny byïy przygotowane na kolejne cykle produkcyjne,
a moce przerobowe upadajÈcych jednostek nie byïy wykorzystywane. Coraz
dïuĝsze zamraĝanie kapitaïu w postaci zapasów moĝe równieĝ byÊ wypadkowÈ
dysfunkcji organizacji procesów produkcyjnych. Powody tego stanu rzeczy
mogÈ byÊ róĝne, lecz wypadkowÈ tych zdarzeñ jest rosnÈca wartoĂÊ wskaěnika,
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który na rok przed ogïoszeniem upadïoĂci wskazuje, iĝ jednostki bankrutujÈce
Ărednio co 64 dni odnawiajÈ stan swoich zapasów. Warto jednak pamiÚtaÊ,
iĝ wskaěnik ten jest niezwykle subiektywny i jego wartoĂÊ naleĝy zawsze zestawiaÊ ze specyfikÈ funkcjonowania analizowanego przedsiÚbiorstwa.
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44,33
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Średnia z próby ogółem
Średnia dla podmiotów upadłych w latach 2003–2004
Średnia dla podmiotów upadłych w latach 2007–2010

Rys. 6. ¥rednia wartoĂÊ wskaěnika rotacji zapasów (ZAPx365/Ps) na próbie 128
przedsiÚbiorstw upadïych w t0 (wartoĂci Ărednie z uwzglÚdnieniem eliminacji wartoĂci
odstajÈcych). ½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie analizy wskaěnikowej 128 jednostek
upadïych w latach 2003–2010.

Mimo ĝe przyjmuje siÚ, iĝ stan magazynu powinien odnawiaÊ siÚ co 30–40
dni, to jednak – jak pokazuje praktyka gospodarcza – na rynku funkcjonujÈ
równieĝ podmioty, które utrzymujÈ Ărednio zapasy na magazynie przez ponad
300 dni (tabela 6). OczywiĂcie zdarzajÈ siÚ sytuacje, w których taki stan rzeczy
jest uzasadniony i poĝÈdany. MogÈ to byÊ na przykïad tworzone nadwyĝki
stanów magazynowych, wynikajÈce z przemyĂlanych dziaïañ (prognozowanych
trudnoĂci w dostÚpie do magazynowanych towarów, surowców bÈdě produktów,
bÈdě prognozowanym wzroĂcie cen tychĝe komponentów). W analizowanej
grupie badawczej jednostek upadïych w okresie t0 trudno jednak doszukiwaÊ siÚ
takich przemyĂlanych dziaïañ. WydïuĝajÈce siÚ okresy utrzymywania zapasów
w magazynie wynikajÈ raczej z bïÚdów organizacyjnych bÈdě nieplanowanych
zdarzeñ majÈcych miejsce na rynku (np. zaïamania popytu na oferowane usïugi).
AnalizujÈc rozkïad dïugoĂci cyklu rotacji zapasów w róĝnych jednostkach
gospodarczych, warto zauwaĝyÊ, iĝ 25% przedsiÚbiorstw z analizowanej grupy
badawczej na rok przed upadïoĂciÈ nie wykazywaïo odmiennych (zbyt dïugich)
cyklów rotacji zapasów (tabela 7). Poïowa poddanych badaniom przedsiÚbiorstw na rok przed upadïoĂciÈ utrzymywaïa Ărednio zapasy przez okres nie
dïuĝszy niĝ 45 dni. Kwartyl III (75% analizowanej zbiorowoĂci) przedsiÚbiorstw
na rok przed upadïoĂciÈ utrzymywaï zapasy przez okres nie dïuĝszy niĝ 83 dni.
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W badaniach uzupeïniajÈcych, które byïy prowadzone przez autora na
próbie 119 jednostek o „dobrej” kondycji ekonomiczno-finansowej, Ăredni
cykl rotacji zapasów wynosiï odpowiednio (Antonowicz 2007: 165):
Ř 31 dni dla próby badawczej ogóïem (119 jednostek gospodarczych w próbie),
Ř 35 dni dla przedsiÚbiorstw produkcyjnych (63 podmioty gospodarcze
w próbie),
Ř 33 dni dla przedsiÚbiorstw handlowych (35 podmiotów gospodarczych
w próbie),
Ř 14 dni dla przedsiÚbiorstw usïugowych (21 podmiotów gospodarczych
w próbie).
WartoĂci wskaěnika
z eliminacjÈ wartoĂci odstajÈcych
w okresie czterech lat
przed ogïoszeniem upadïoĂci

Cykl rotacji zapasów
[ZAPx365/Ps]

WartoĂÊ minimalna z próby ogóïem
WartoĂÊ maksymalna z próby ogóïem
WartoĂÊ minimalna podmiotów upadïych
w latach 2003–2004
WartoĂÊ maksymalna podmiotów upadïych
w latach 2003–2004
WartoĂÊ minimalna podmiotów upadïych
w latach 2007–2010
WartoĂÊ maksymalna podmiotów upadïych
w latach 2007–2010

t–4

t–3

t–2

t–1

0,00
97,52

0,00
263,90

0,00
181,86

0,00
312,90

0,00

0,00

0,00

0,00

97,52

263,90

137,76

312,90

–

0,00

0,58

0,00

–

169,35

181,86

205,57

Tab. 6. WartoĂci skrajne wskaěnika rotacji zapasów w 128 upadïych podmiotach. ½ródïo:
obliczenia wïasne na podstawie analizy wskaěnikowej 128 jednostek upadïych w latach
2003–2010.

350
300

312,90
263,99

250
200
181,86

150
100
50
0

0,00

0,00

0,00

t–3

t–2

t–1

Rys. 7. RozstÚp wartoĂci minimalnych i maksymalnych wskaěnika rotacji zapasów
w okresie 3 lat przed ogïoszeniem upadïoĂci 128 jednostek z próby badawczej. ½ródïo:
obliczenia wïasne na podstawie analizy wskaěnikowej 128 jednostek upadïych w latach
2003–2010.
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Cykl rotacji zapasów
[ZAPx365/Ps]
Kwartyl I z próby ogóïem
Kwartyl I z próby podmiotów upadïych
w latach 2003–2004
Kwartyl I z próby podmiotów upadïych
w latach 2007–2010
Mediana z próby ogóïem
Mediana z próby podmiotów upadïych
w latach 2003–2004
Mediana z próby podmiotów upadïych
w latach 2007–2010
Kwartyl III z próby ogóïem
Kwartyl III z próby podmiotów upadïych
w latach 2003–2004
Kwartyl III z próby podmiotów upadïych
w latach 2007–2010

WartoĂci wskaěnika
z eliminacjÈ wartoĂci odstajÈcych
w okresie czterech lat
przed ogïoszeniem upadïoĂci
t–4
14,05

t–3
17,49

t–2
18,10

t–1
20,89

14,05

13,28

15,76

22,99

–

26,09

24,61

14,63

34,10

39,08

33,09

45,31

34,10

28,14

30,70

45,58

–

43,22

41,04

33,94

56,06

57,46

64,45

82,73

56,06

52,28

50,07

79,95

–

60,42

71,28

82,80

Tab. 7. Wybrane miary pozycyjne wskaěnika rotacji zapasów w próbie upadïych podmiotów
gospodarczych. ½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie analizy wskaěnikowej 128 jednostek
upadïych w latach 2003–2010.

Cykl rotacji zapasów
[ZAPx365/Ps]

WartoĂci wskaěnika z eliminacjÈ
wartoĂci odstajÈcych w okresie
czterech lat przed ogïoszeniem
upadïoĂci

t–4
Podmioty produkcyjne
¥rednia z próby ogóïem
32,39
¥rednia dla podmiotów upadïych
33,86
w latach 2003–2004
¥rednia dla podmiotów upadïych
–
w latach 2007–2010
Podmioty handlowe
¥rednia z próby ogóïem
38,53
¥rednia dla podmiotów upadïych
38,53
w latach 2003–2004
¥rednia dla podmiotów upadïych
–
w latach 2007–2010
Podmioty usïugowe
¥rednia z próby ogóïem
9,97
¥rednia dla podmiotów upadïych
13,30
w latach 2003–2004
¥rednia dla podmiotów upadïych
–
w latach 2007–2010

t–3

t–2

t–1

40,35

42,76

50,84

34,98

39,63

50,83

45,93

47,71

50,85

51,10

45,61

56,94

36,79

35,57

56,94

74,00

89,11

–

29,18

18,32

52,44

38,43

19,86

64,54

15,98

15,45

–

Tab. 8. ¥rednia dïugoĂÊ cyklu rotacji zapasów w produkcyjnych, handlowych i usïugowych
przedsiÚbiorstwach upadajÈcych w podziale na dwa etapy prowadzonych badañ. ½ródïo:
obliczenia wïasne na podstawie analizy wskaěnikowej 128 jednostek upadïych w latach
2003–2010.
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Byï on zatem zdecydowanie krótszy w porównaniu z wynikami uzyskanymi w przedsiÚbiorstwach upadajÈcych.
Analiza cyklu rotacji zapasów w przedsiÚbiorstwach o róĝnych profilu
realizowanej dziaïalnoĂci gospodarczej pozwala równieĝ dostrzec pewne róĝnice. Mianowicie, stosunkowo najniĝszy wskaěnik wystÚpuje w jednostkach
usïugowych, które mimo ĝe nie utrzymujÈ wysokiego stanu zapasów, na rok
przed upadïoĂciÈ zdecydowanie obniĝajÈ wartoĂÊ generowanych przychodów
ze sprzedaĝy. To w konsekwencji prowadzi do wzrostu wartoĂci analizowanego
wskaěnika, w rezultacie czego na rok przed upadïoĂciÈ wszystkie badane
grupy przedsiÚbiorstw (produkcyjnych, handlowych i usïugowych) charakteryzujÈ siÚ zbliĝonymi okresami cyklu rotacji zapasów (rysunek 8). Na rok
przed upadïoĂciÈ podmioty produkcyjne utrzymujÈ zapasy w magazynie Ărednio przez 51 dni, ich stan w jednostkach handlowych odnawiany jest Ărednio
co 57 dni. PrzedsiÚbiorstwa usïugowe natomiast rok przed sÈdowym ogïoszeniem upadïoĂci utrzymujÈ swoje stany magazynowe Ărednio przez 53 dni.
WartoĂci te sÈ nie powodem, lecz wypadkowÈ kryzysu, który zaistniaï w badanych podmiotach i który ostatecznie doprowadziï do ich upadïoĂci.

60

56,94
52,44

51,10

50
40
30

45,61

50,84

40,35
42,76
29,18

20

18,32

10
0

t–3

t–2

t–1

Podmioty produkcyjne
Podmioty handlowe
Podmioty usługowe

Rys. 8. ¥rednia wartoĂÊ wskaěnika rotacji zapasów (ZAPx365/Ps) na próbie 128 podmiotów
produkcyjnych, handlowych i usïugowych upadïych w t0 (z uwzglÚdnieniem eliminacji
wartoĂci odstajÈcych). ½ródïo: obliczenia wïasne na podstawie analizy wskaěnikowej
128 jednostek upadïych w latach 2003–2010.

8. Podsumowanie
Przedstawione w artykule wskaěniki z obszaru analizy aktywnoĂci i obrotowoĂci przedsiÚbiorstwa stanowiÈ dwie wybrane relacje finansowe, których
bieĝÈcy monitoring moĝe pozwoliÊ na szybkie dokonywanie korekty sposobu
zarzÈdzania wybranymi elementami aktywów obrotowych. O ile w wiÚkszovol. 9, nr 1 (31), 2011
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Ăci mikro i maïych przedsiÚbiorstw zarzÈdzajÈcy mogÈ obszary te kontrolowaÊ intuicyjnie, o tyle w wiÚkszych organizacjach efektywne zarzÈdzanie
wymaga ustalenia granicznych i akceptowalnych wartoĂci referencyjnych,
których przekroczenie powinno sygnalizowaÊ menadĝerom koniecznoĂÊ
dokonania stosownych korekt ich dziaïañ. PosïugujÈc siÚ zatem Ăwiadomie
analizÈ wskaěnikowÈ oraz posiadajÈc wiedzÚ o postulowanych i korzystnych
dla konkretnego przedsiÚbiorstwa wartoĂciach granicznych wybranych wskaěników, moĝna opracowaÊ indywidualnie dla danej jednostki Systemy Wczesnego Ostrzegania (SWO). Nie muszÈ one przyjmowaÊ od razu poïÈczonych
parametrami strukturalnymi wskaěników i tworzyÊ funkcji scoringowych.
Taka wielowymiarowa ocena bieĝÈcej dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstwa moĝe
stanowiÊ syntezÚ oceny pojedynczych obszarów, w których ewentualne dysfunkcje bÚdÈ na bieĝÈco poddawane korektom.
PodejmujÈc siÚ prowadzenia dziaïalnoĂci gospodarczej, nawet mikroprzedsiÚbiorca powinien zdawaÊ sobie sprawÚ z opóěnieñ pïatniczych, jakie
mogÈ wystÈpiÊ w obrocie gospodarczym. Wiedza ta moĝe pozwoliÊ mu na
buforowanie odpowiednich rezerw oraz – a moĝe przede wszystkim – na
stosowanie odpowiednich zabezpieczeñ realizowanych transakcji. Moĝe to
byÊ odpowiednio rozïoĝony transzowy system dokonywanych pïatnoĂci przez
odbiorcÚ usïugi, która z uwagi na dïugi okres realizacji niesie ze sobÈ ryzyko
niewypïacalnoĂci kontrahenta. W dobie tak wydïuĝajÈcych siÚ terminów pïatnoĂci staje siÚ niemal konieczne Ăwiadome zarzÈdzanie swoimi wierzytelnoĂciami. Nie wszyscy kontrahenci okazujÈ siÚ bowiem w dïuĝszej perspektywie
wiarygodni finansowo. Aby zmniejszyÊ ryzyko ich niewypïacalnoĂci, moĝna
posïugiwaÊ siÚ róĝnymi rodzajami zabezpieczeñ – od relatywnie prostych
obliczeñ i interpretacji wybranych wskaěników analizy finansowej aĝ po
instrumenty zabezpieczajÈce dokonywanie transakcji handlowych. W wyniku
sytuacji opisanych w niniejszym artykule w gïównej mierze moĝemy obserwowaÊ dynamiczny rozwój w Polsce nowego segmentu rynku ubezpieczeniowego, koncentrujÈcego siÚ na ubezpieczeniu wierzytelnoĂci handlowych.
Z drugiej zaĂ strony efektywnoĂÊ zarzÈdzania aktywami obrotowymi jest
moĝliwa do oceny przy zastosowaniu m.in. wskaěnika cyklu rotacji zapasów.
To, w jaki sposób lokuje siÚ pïynne Ărodki obrotowe, bÚdzie bowiem miaïo
swoje odzwierciedlenie w tej wïaĂnie relacji wskaěnikowej. Niepotrzebne
wydïuĝenie cyklu odnowy zapasów determinuje nie tylko nieuzasadnione
zamroĝenie czÚĂci kapitaïu, ale równieĝ prowadzi do wzrostu kosztów operacyjnych zwiÈzanych z utrzymaniem zapasów w magazynie. SÈ to m.in.
koszty skïadowania zapasów i obsïugi magazynów, ich ubezpieczenia, ale
takĝe koszty poĂrednie zwiÈzane z zazwyczaj wystÚpujÈcÈ utratÈ ich wartoĂci w czasie oraz koszty alternatywnych utraconych korzyĂci moĝliwych do
uzyskania przy innej strukturze inwestowania Ărodków obrotowych.
OczywiĂcie wskaěnik cyklu rotacji zapasów zdecydowanie ïatwiej utrzymaÊ na wïaĂciwym poziomie w sytuacji przewidywalnego zapotrzebowania
na dobra czy usïugi Ăwiadczone przez przedsiÚbiorstwo. Na dynamicznym
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i niestabilnym rynku, ale takĝe na etapie rozwoju nowego segmentu rynku,
utrzymywanie optymalnego stanu magazynowego staje siÚ niezwykle trudne.
Niska wartoĂÊ wskaěnika rotacji zapasów powinna w takich przypadkach
stanowiÊ podstawÚ do oceny procesów produkcyjnych czy handlowych
w analizowanym podmiocie. Moĝe siÚ bowiem okazaÊ, ĝe zapasy co prawda
nie sÈ zbyt dïugo przetrzymywane w magazynie, lecz ich deficyt przekïada
siÚ na dysfunkcjÚ procesów produkcyjnych (w firmach produkcyjnych) bÈdě
utratÚ klientów (w podmiotach handlowych i usïugowych).
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