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1. Wprowadzenie

Podstawowym finansowym celem zarz¹dzania zapasami jest z jednej strony utrzymywanie jak

najni¿szego ich poziomu, poniewa¿ ich posiadanie wi¹¿e siê z zamro¿eniem kapita³u. Z drugiej

strony, zbyt niski poziom zapasów mo¿e negatywnie wp³ywaæ na poziom przychodów ze sprzeda¿y

poprzez zak³ócenia w procesie produkcji (w przypadku zapasów materia³ów i surowców) lub brak

wyrobów gotowych, w czasie gdy znajduj¹ siê chêtni do zakupu nabywcy (rozczarowani, mog¹

zwróciæ siê ze swoim popytem do konkurencji).

Nadmierne zamro¿enie kapita³u przyczyniaæ siê mo¿e do obni¿ania wartoœci przedsiêbiorstwa,
gdy¿ najprawdopodobniej bêdzie siê negatywnie odbijaæ na poziomie wolnych przep³ywów pieniê¿-

nych. Równie¿ obni¿enie przychodów ze sprzeda¿y mo¿e niszczyæ wartoœæ przedsiêbiorstwa w wy-
niku obni¿ania przysz³ych wolnych przep³ywów pieniê¿nych.

2. Kapita³ pracuj¹cy netto i jego wp³yw

na wartoœæ przedsiêbiorstwa

Kapita³ pracuj¹cy netto (ang. net working capital, NWC) najogólniej ujmuj¹c, jest czêœci¹ akty-

wów bie¿¹cych, finansowan¹ kapita³ami sta³ymi. Kapita³ pracuj¹cy netto to ró¿nica aktywów bie¿¹-

cych i pasywów bie¿¹cych lub ró¿nica pasywów sta³ych i aktywów sta³ych. Jest on skutkiem braku

synchronizacji miêdzy formalnym powstaniem przychodów ze sprzeda¿y a rzeczywistym wp³y-
wem œrodków pieniê¿nych, wynikaj¹cym ze œci¹gniêcia nale¿noœci oraz rozbie¿noœci w czasie powsta-
nia kosztów a rzeczywistym wyp³ywem œrodków pieniê¿nych zwi¹zanym ze sp³at¹ zobowi¹zañ.

Wyznacza siê go na podstawie wzoru:

NWC = CA - CL = AAR + zAP + G - AAP , (1)

gdzie: NWG - kapita³ pracuj¹cy netto, GA - aktywa bie¿¹ce, GL - pasywa bie¿¹ce, AAR - nale¿noœ-

ci, lAP - zapasy, G - œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty, AAP - krótkoterminowe zobowi¹zania.

W trakcie szacowania wolnych przep³ywów pieniê¿nych posiadanie i przyrost kapita³u pracu-
j¹cego netto wi¹¿e siê z "zamro¿eniem" œrodków przeznaczonych na jego tworzenie. Jeœli przyrost

ten jest dodatni, oznacza to coraz wiêksze zaanga¿owanie œrodków, co pomniejsza przep³ywy pie-

niê¿ne. Wzrost poziomu produkcji poci¹ga ze sob¹ koniecznoœæ zwiêkszenia zapasów, i najczêœciej

tak¿e nale¿noœci oraz œrodków pieniê¿nych. Czêœæ tego przyrostu bêdzie najprawdopodobniej
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finansowana zobowi¹zaniami bie¿¹cymi. Reszta (uwidoczniona jako przyrost kapita³u pracuj¹ce-

go netto) bêdzie wymaga³a innego rodzaju finansowania.
Interesuj¹ce z naszego punktu widzenia, wynikaj¹cego z koniecznoœci realizacji g³ównego celu

zarz¹dzania finansami przedsiêbiorstwa, jest sprawdzenie, w jaki sposób zmiana poziomu zapa-

sów ma wp³ywaæ na wartoœæ przedsiêbiorstwa. W tym celu wykorzystany zostanie wzór opieraj¹cy

siê na za³o¿eniu, ¿e wartoœæ przedsiêbiorstwa jest sum¹ zdyskontowanych wolnych przep³ywów

œrodków pieniê¿nych dla przedsiêbiorstwa (FCFF - ang. free cash /low to firm):

V ~ FCFÊ

=~"(1:;-ky' (2)

gdzie: V-wartoœæ przedsiêbiorstwa, FCFFt - wolne przep³ywy pieniê¿ne generowane przez przed-

siêbiorstwo w okresie t, k - stopa dyskonta reprezentuj¹ca koszt kapita³u finansuj¹cego przedsiê-

biorstwo.

W liczniku prawej strony równania znajduj¹ siê prognozowane wolne przep³ywy pieniê¿ne gene-
rowane przez przedsiêbiorstwo. S¹ one najczêœciej szacowane na podstawie wzoru:

; FCFÊ = (CRt -FCWD -VCt -D)x(l-T)+D-mwCt, (3)

1 gdzie: CRt - przychody ze sprzeda¿y, FCWD - koszty sta³e bez uwzglêdnienia amortyzacji, VCt -

koszty zmienne w okresie t, D - amortyzacja, T - efektywna stopa podatkowa, LWWCt - przyrost

kapita³u pracuj¹cego netto.

Zmiany w poziomie zapasów maj¹ wp³yw na poziom kapita³u pracuj¹cego netto oraz na wiel-
koœæ kosztów operacyjnych przedsiêbiorstwa.

3. Monitorowanie zapasów i proste metody monitorowania zapasów

Metoda ABC (ang. ABC method) wykorzystywana jest w procesie monitorowania zapasów,
umo¿liwia ona minimalizowanie kosztów tego procesu. G³ówn¹ jej ide¹ jest podzielenie zapasów

utrzymywanych w przedsiêbiorstwie na trzy grupy oznaczone jako A, B, C. Podzia³ ten mo¿e doty-
czyæ zarówno zapasów materia³ów i surowców, jak i zapasów wyrobów gotowych oferowanych przez

przedsiêbiorstwo do sprzeda¿y.

Grupa A zawiera zapasy o najwiêkszym znaczeniu dla normalnego funkcjonowania przedsiêbior-
stwa, najczêœciej s¹ to zapasy zwi¹zane z najwiêkszymi inwestycjami lub ich niedobór wi¹¿e siê
z bardzo du¿ym zagro¿eniem dla reputacji przedsiêbiorstwa i kosztami. Jest to najczêœciej relatywnie
najmniej liczna grupa zapasów w przedsiêbiorstwie, równoczeœnie tej grupie poœwiêca siê najwiê-

cej uwagi. Grupa B to zapasy poœrednie. Grupa C uwzglêdnia tanie lub ³atwe w zast¹pieniu zapasy.

Jest to najbardziej liczna kategoria zapasów przy równoczeœnie najmniejszym ich znaczeniu. Na

monitorowanie tej grupy przeznacza siê najmniej czasu i najczêœciej dla niej wystarcza zastosowa-
nie metody czerwonej linii lub metody dwóch koszy.

Metoda czerwonej linii (ang. red line method) jest prost¹ metod¹ wyznaczania momentu sk³a-

dania zamówienia na uzupe³nienie zapasów, stosowan¹ dla zapasów grupy C. Polega ona na tym,

¿e zapasy te sk³adowane s¹ w odpowiednim pomieszczeniu (lub pojemniku) i w miarê ich zu¿ywa-

nia lub wyprzedawania obni¿a siê ich poziom. Jeœli poziom zapasu obni¿y siê wystarczaj¹co, ods³o-

niêta zostaje czerwona linia sygnalizuj¹ca koniecznoœæ podjêcia kroków w celu jego uzupe³nienia.

Z kolei metoda dwóch koszy (ang. two-bin method) polega na tym, ¿e zapasy umieszczone s¹

w dwóch pojemnikach. O koniecznoœci uzupe³nienia informuje fakt wyczerpania siê zapasów z jedne-
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go Z nich. W trakcie uzupe³niania opró¿nionego pojemnika wykorzystywane s¹ (albo do produkcji,

albo do sprzeda¿y) zapasy z drugiego pojemnika (stanowi¹cego równoczeœnie zapas rezerwowy).
Wyczerpanie zapasów z drugiego pojemnika jest kolejnym sygna³em i równoczeœnie pocz¹tkiem

korzystania z zapasów znajduj¹cych siê w pojemniku pierwszym (który w miêdzyczasie zosta³

uzupe³niony).

W celu zarz¹dzania i monitorowania zapasów z grupy A, nale¿y stosowaæ bardziej z³o¿one

sposoby zarz¹dzania zapasami. W zale¿noœci od tego, czy s¹ to zapasy materia³ów i surowców, czy

zapasy wyrobów gotowych, mog¹ to byæ rozwi¹zania oparte na modelu optymalnej wielkoœci zamó-

wienia (EOQ)llub na modelu optymalnej partii produkcji (POQ). W niniejszym artykule zajmuje-

my siê tym drugim.

4. Model optymalnej partii produkcji (POQ) a wartoœæ przedsiêbiorstwa

Model optymalnej partii produkcji (ang. production order quantity model- POQ) jest modelem

stosowanym w sytuacji, gdy zdolnoœci produkcyjne przedsiêbiorstwa przewy¿szaj¹ zdolnoœci sprze-

da¿y. Ni¿sze mo¿liwoœci sprzeda¿y, ni¿ zdolnoœci produkcyjne, mog¹ byæ wynikiem dzia³ania mecha-

nizmu rynkowego lub nierynkowego administracyjnego ograniczenia prawa do sprzeda¿y danego

typu wyrobów przedsiêbiorstwa przez ró¿nego rodzaju limity produkcyjne.

Równoczeœnie, w modelu tym, partia produkcji jest dostarczana i odbierana sukcesywnie. Najczê-

œciej sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy przedsiêbiorstwo ma do czynienia ze sp³ywem wyrobów

gotowych z fazy produkcji do magazynów, z których na bie¿¹co s¹ one odbierane przez odbiorców.

poziom
zapasów Faza" Faza "k .. raza raza

produ C JI d k ... popytu pro u CJI popytu
IpOpytu ~ ... ~ ipopytu ~ ... ~

~ ~ ~ ~

zamawiana

partia Q .

sza Intensywnoœæ

ji (m)

zapas

maksymalny
intensywnoœæ

. .4~ popytu (P)

przecIêtny

stan zapasów

czas

produkcji i popytu (m-Q)

, Rys. 1. Dzia³anie modelu optymalnej partii produkcji (POQ)
Zród³o: Z. S a r i u s z - W o l s k i, Sterowanie zapasami w przedsiêbiorstwie, PWE, Warszawa 2000, s. 162.

Model ten mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ wzorów 4, 5 oraz 6:2

POQ ~ XKzxP
= p ,p <m,

CXkX( 1--:;;; ) (4)

l Rozwa¿ania na temat relacji modelu EOQ z wartoœci¹ przedsiêbiorstwa zawarte s¹ w: G. M i c h a l s k i, Optymalna wieI.

koœæ zam6wienia zapasów a wartoœæ przedsiêbiorstwa, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarz¹dzanie finansami. Finansowanie przedsiê-
biorstw w UE, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczeciñskiego, Szczecin 2004.

2 Z. S a r i u s z - W o l s k i, Sterowanie zapasami w przedsiêbiorstwie, PWE, Warszawa 2000, s. 162.
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gdzie: POQ - optymalna partia produkcji, Kz - koszt przestawienia produkcji, P - intensywnoœæ

zbytu wyrobu finalnego w okresie rocznym, p - jednostkowy koszt produkcji, m - maksymalna

roczna zdolnoœæ produkcyjna, C - procentowy udzia³ kosztu utrzymania zapasów.

Procentowy udzia³ kosztu utrzymania zapasów wynika z tego, ¿e koszty utrzymania zapasów

rosn¹ proporcjonalnie do poziomu zapasów w przedsiêbiorstwie. Udzia³ ten jest sum¹ kosztów:3
. alternatywnych (równych kosztowi kapita³u finansuj¹cego przedsiêbiorstwo),

. magazynowania, prze³adunku i transportu wewn¹trzzak³adowego zapasów,

. ubezpieczenia,

. psucia siê.

Wynika st¹d, ¿e procentowy udzia³ kosztu utrzymania zapasów jest zazwyczaj wy¿szy ni¿ koszt

kapita³u finansuj¹cego przedsiêbiorstwo.

TCI=gX ( 1-~ )XVXC+~XKz, (5)
2 m Q

;:'cz

"r
~;: gdzie: Q - wielkoœæ partii produkcji.

ZAP.r=~X(1-~) (6)

gdzie: ZAP ar - przeciêtny stan zapasów.

l',
i Przyk³ad. Przedsiêbiorstwo zajmuje siê produkcj¹ skrobi ziemniaczanej. Zarz¹d przedsiêbior-

stwa zastanawia siê nad tym, jak¹ wyznaczyæ optymaln¹ partiê produkcji POQ, ca³kowite koszty

zapasów i przeciêtny poziom zapasów, je¿eli wiadomo, ¿e maksymalna zdolnoœæ produkcyjna przed-

siêbiorstwa to 10 000 ton rocznie. Ponadto wiadomo, ¿e w okresie rocznym mo¿liwy jest zbyt nie

wiêcej ni¿ 2500 ton. Koszt kapita³u finansuj¹cego przedsiêbiorstwo wynosi 15%, koszty utrzyma-

nia zapasów stanowi¹ 25% ich wartoœci, natomiast efektywna stopa opodatkowania to 19%. Koszt

przestawienia produkcji oszacowano na poziomie 12 000 z³otych, ajednostkowy koszt produkcji to
800 z³otych.4 Jaki wp³yw mia³oby to na wartoœæ przedsiêbiorstwa, gdyby wbrew modelowi POQ

partiê produkcji wyznaczono na poziomie 90% POQ?

W pierwszej kolejnoœci nale¿y, korzystaj¹c ze wzoru 4, wyznaczyæ optymaln¹ wielkoœæ produk-

cji (POQ):

POQ= 2x12000x2500 = 633 tony.

800X025X ( 1-~ ), 10000

Ca³kowite koszty zapasów wynosz¹, na podstawie wzoru 5:

TCI(Q = 633)= ~ X
( 1- ~ ) x 800x 0,25 + ~ x 12000 = 94868 z³.

2 10000 633

Natomiast przeciêtny poziom zapasów:

3 M. S i e r p i ñ s k a, D. W ê d z k i, Zarz¹dzanie p³ynnoœci¹ finansow¹ w przedsiêbiorstwie, PWN, Warszawa 2002, s. 112. I
f Skrobia ziemniaczana, Pierwszy Portal Rolny, http:!!www.ppr.pl/artykul.php?id=89618 [z dn. 2006-04-20].

r
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ZAP (
Q =633\=~X (I-.:!!!!!!!. J=237ton .r~ ~ 2 10000 '

czyli wyra¿aj¹c to w z³otych:

ZAP(Q = 633)= 237x800 = 189600 z³.

Nastêpnie dokonamy sprawdzenia, jak na wartoœæ przedsiêbiorstwa wp³yn¹³by fakt zmienie-

nia optymalnej partii produkcji na partiê równ¹ 633 ' 0,9 = 570 ton.

TCI(Q = 570)= ~X ( I- ~ ) x 800x O 25 + ~x 12000 = 95382 z³ .
2 10000 ' 570

: Jak widaæ, w z~¹zku ~~ zmniejszeniem partii produkcji, ca³kowite koszty zapasów wzros³yby. ~

: Przyrost kosztow wynlos³by: ~,..

-~CFF. -O 81 L. = L1.TCIQ;633-..Q;570 = 95382 - 94 868 = 514 z³.

,

Poziom kapita³u pracuj¹cego netto tak¿e by siê podniós³. Jego wzrost jest równy przyrostowi

zapasów:

570 ( 2500 )ZAP(Q = 570)= 800 x ZAP.r(Q = 570)= 800x-x 1-- = 171 000 z³,

2 10000

LWWC = (- ~CFFo)= AZAPQ;6797-..Q;30500 = 171000-189600= (-18600) z³.

Zatem w wyniku porzucenia optymalnej partii produkcji na rzecz partii o rozmiarze 570 ton,
wartoœæ przedsiêbiorstwa zmieni³aby siê nastêpuj¹co:

- -514x(1-0,19)- ³

L1. V Q;633-..Q;570 - +18600+ 015 - +15824 z .
,

Jak widaæ, odst¹pienie od modelu POQ, poprzez zastosowanie partii produkcji mniejszych ni¿

postulowane przez model, chocia¿ jest niekorzystne z punktu widzenia maksymalizacji zysku ksiê-

gowego i z punktu widzenia minimalizacji kosztów, okazuje siê korzystne z punktu widzenia mak-

symalizacji wartoœci przedsiêbiorstwa. Wartoœæ przedsiêbiorstwa wzros³aby o 15 824 z³.

5. VBPOQ

Aby ka¿dorazowo ustaliæ optymaln¹ z punktu widzenia maksymalizacji wartoœci przedsiêbior-

stwa partiê produkcji, mo¿na pos³u¿yæ siê tabel¹.

Tab. 1. Wyznaczanie optymalnej z punktu widzenia maksymalizacji w8rtA)œci przedsiêbiorstwa partii produkcji (VEPOQ)

Q TCI t.TCI ZAP t.ZAP t.V

483 98337 3469 144900 -44700 25968

482 98391 3523 144600 -45000 25978

481 98445 3577 144300 -45300 25984

480 98500 3632 144000 -45600 25987

~;;;"c-,;~,,;~-~.:t~c::;. ~ c~;'~*', - ~

478 98612 3744 143400 -46200 25985

477 98668 3800 143100 -46500 25980

•ród³o: opracowanie w³asne.
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Jak widaæ VBPOQ wyniesie oko³o 479 ton. Z tabeli wynika, ¿e koszty zwi¹zane z takimi partia-

mi produkcji s¹ wy¿sze od minimalnych o 3 687 z³otych, równoczeœnie taka partia produkcji spo-

i~, woduje spadek zaanga¿owania œrodków w kapitale pracuj¹cym netto o 45 900 z³.

;~~; Podobny wynik mo¿na otrzymaæ bezpoœrednio, wyznaczaj¹c VBPOQ ze wzoru:
'7" ..

;'~:;:. Q - 2xpxKzx(1-T p

'~-':;c: VBPOQ - vx( 1- ~ )x [k + Cx (1- T)]' < m, (7)

JJ;:~; m

'~i~~:/:~~":

Q = 2x2500x12000x 1-0,19 =
479t'" C'c,," VBPOQ ( ) on. ~~~ic:~~.: - ~ -

"":-'",c'",,cV 800 x 1 x [0,15 + 0,25 x (1 0,19)~
,."",~,,~;

10000:;;;~f;;""~"""j

.{l':;'; .

"'~f"""?i: 6. Podsumowame
~;:f;,",;;:;

~: ; Tradycyjnie stosowany model optymalizacji wielkoœci produkcji POQ proponuje rozwi¹zanie

{!ic, skupiaj¹ce siê na zminimalizowaniu kosztów ca³kowitych utrzymywania zapasów. Takie podejœcie

nie jest jednak najbardziej korzystne z punktu widzenia maksymalizacji wartoœci przedsiêbior-
stwa z powodu zmian wartoœci pieni¹dza w czasie, powoduj¹cej silniejsze negatywne oddzia³ywa-

nie wynikaj¹ce z zamro¿enia œrodków w kapitale pracuj¹cym netto ni¿ korzyœci z mniejszych kosz-

tów tworzenia zapasów generowanych póŸniej.

W artykule mieliœmy okazjê zastanowiæ siê nad przydatnoœci¹ modyfikacji modelu POQ, uwzglêd-

niaj¹cej maksymalizacjê wartoœci przedsiêbiorstwa. Przedstawione obliczenia wykaza³y, ¿e model

POQ sugeruje wiêksze wielkoœci partii produkcji, ni¿ wynika³oby to z interesów w³aœcicieli przed-

siêbiorstwa.
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