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S y n o p s i s: W opracowaniu przedstawiono relacje miêdzy poziomem funduszu
udzia³owego a kondycj¹ finansow¹ spó³dzielni mleczarskich. Wraz ze wzrostem wielkoci tego funduszu odnotowano zwiêkszanie siê ekonomicznej wydajnoci pracy, zaktualizowanej zyskownoci maj¹tku i funduszu w³asnego, jak równie¿ przychodów ze sprzeda¿y. W zakresie p³ynnoci finansowej zale¿noci nie by³y tak jednoznaczne, chocia¿
najkorzystniejsza sytuacja dotyczy³a spó³dzielni o najwy¿szym funduszu udzia³owym. W
spó³dzielniach stwierdzono racjonalne zarz¹dzanie nale¿nociami i zobowi¹zaniami.

WPROWADZENIE
Spó³dzielczoæ jako forma dzia³alnoci ma w Polsce d³ugoletni¹ tradycjê i funkcjonowa³a w ró¿nych warunkach spo³eczno-gospodarczych. Po wejciu Polski do Unii Europejskiej, zarówno producenci mleka, jak i spó³dzielnie mleczarskie  mimo zwiêkszenia stopnia
interwencji pañstwowej na rynku rolno-¿ywnociowym  stanê³y przed nowymi wyzwaniami gospodarki rynkowej. Wyst¹pi³a koniecznoæ intensyfikacji rekonstrukcji mlecznej bazy
surowcowej. Rozwój produkcji mleka towarowego nale¿y koncentrowaæ w wyselekcjonowanej grupie gospodarstw specjalistycznych [Iwan 2005].
Ró¿nicê miêdzy Polsk¹, a starymi krajami UE szczególnie obserwuje siê w zakresie
wielkoci przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê przetwórstwem mleka. W Polsce dominuj¹ zak³ady
ma³e i rednie, natomiast w UE przedsiêbiorstwa o wysokiej skali przetwórstwa [Wyrzykowska 2000]. W ostatnim okresie stosunkowo zaawansowane s¹ procesy koncentracji kapita³u
w polskim przetwórstwie mleczarskim. Spó³dzielnie mleczarskie wytwarzaj¹ relatywnie zbli¿one asortymentowo produkty, a w ocenie zarz¹dzaj¹cych nimi, mo¿liwoæ pojawienia siê produktów substytucyjnych w tym sektorze jest niewielka [Wasilewski, Kowalczyk 2004].
Zarz¹dzaj¹cy spó³dzielniami mleczarskimi musz¹ uwzglêdniaæ z jednej strony koniecznoæ prowadzenia efektywnej dzia³alnoci, z drugiej natomiast dbaæ o interesy cz³onków
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spó³dzielni. Sprawia to, ¿e okrelaj¹c cele ekonomiczne spó³dzielni mleczarskiej i jej efektywnoæ, nale¿y uwzglêdniaæ kwestiê cen skupu mleka, których poziom mo¿e byæ form¹
realizacji korzyci dla cz³onków [Pietrzak 2006]. Jest to o tyle istotne, ¿e w strukturze kosztów dzia³alnoci spó³dzielni mleczarskich dominuj¹ koszty mleka. Pomimo istnienia pewnych obszarów pozytywnych (m.in.: realny wzrost wartoci sprzeda¿y, zadawalaj¹cy poziom p³ynnoci), kondycjê finansow¹ mleczarstwa mo¿na okreliæ jako s³ab¹. Jednoczenie
tempo wzrostu nale¿noci czêsto znacznie przewy¿sza³o tempo wzrostu sprzeda¿y produktów, co wskazuje na du¿¹ si³ê przetargow¹ nabywców i intensywn¹ rywalizacjê miêdzy
mleczarniami [Pietrzak 2000].
W spó³dzielniach, pomimo ró¿nej skali dzia³alnoci, nie wystêpuj¹ na ogó³ zasadnicze
ró¿nice w strukturze kosztów ca³kowitych [Wasilewski, Chmielewska 2006a]. W spó³dzielniach tych do kalkulacji przyjêto koncepcjê rachunku kosztów pe³nych. Dotychczas nie by³
wykorzystywany w zarz¹dzaniu tymi spó³dzielniami rachunek kosztów zmiennych, bardziej
przydatny do bie¿¹cego zarz¹dzania efektywnoci¹ produkcji. Aby usprawniæ zarz¹dzanie
niezbêdne jest wprowadzenie w celach informacyjnych procedury controllingu, co powinno przyczyniæ siê do poprawy efektywnoci dzia³alnoci spó³dzielni. W tym zakresie istotne jest okrelenie relacji miêdzy w³asnymi i zewnêtrznymi ród³ami finansowania. Stopieñ
zad³u¿enia spó³dzielni jest stosunkowo wysoki (40-50%), ale z tendencj¹ malej¹c¹ [Wasilewski, Chmielewska 2006b]. Oznacza to, ¿e zarz¹dzaj¹cy spó³dzielniami maj¹c na uwadze
interesy cz³onków, czêsto korzystaj¹ z kredytów ponosz¹c dodatkowe koszty finansowe.
Nie mog¹ bowiem na ogó³  przynajmniej formalnie  maksymalizowaæ zysku, który jest
najtañszym ród³em kapita³u w³asnego.
Spó³dzielnie mleczarskie tworz¹ na podstawie postanowieñ statutowych i prawa spó³dzielczego fundusz udzia³owy oraz fundusz zasobowy. Fundusz udzia³owy jest jednym z
najwa¿niejszych podstawowych funduszy w³asnych tworzonych w spó³dzielni. Fundusz
ten jest wykazywany w wartoci odpowiadaj¹cej udzia³om objêtym przez cz³onków spó³dzielni [Dworniak 2006]. Mog¹ go zwiêkszaæ, oprócz wp³at udzia³ów cz³onkowskich, odpisy
na udzia³y cz³onkowskie z podzia³u nadwy¿ki bilansowej lub inne ród³a. Zmniejszaj¹ natomiast zwroty udzia³ów cz³onkowskich lub wycofanie ich czêci przekraczaj¹cej obligatoryjn¹ wysokoæ oraz przeznaczenie na pokrycie strat, jeli nie wystarcza na to fundusz
zasobowy. Wiêkszoæ funduszu udzia³owego w spó³dzielniach mleczarskich sk³ada siê z nie
ulokowanych funduszy, które wykorzystane efektywnie przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia
zysków [Mierzwa 2005]. Te z kolei porednio mog¹ byæ wyp³acone rolnikom  dostawcom
w postaci wy¿szej ceny za mleko lub zostaæ zainwestowane w maj¹tek trwa³y i rozwój
spó³dzielni. W tym drugim przypadku nale¿y pamiêtaæ o zachowaniu p³ynnoci w aspekcie
maj¹tkowo-kapita³owym, dotycz¹cym wzajemnej relacji zobowi¹zañ finansuj¹cych maj¹tek
oraz maj¹tku stanowi¹cego zabezpieczenie terminowej sp³aty zobowi¹zañ bie¿¹cych i d³ugoterminowych [Wêdzki 2003].
Celem opracowania jest okrelenie zale¿noci miêdzy poziomem funduszu udzia³owego a sytuacj¹ finansow¹ spó³dzielni mleczarskich, g³ównie w zakresie p³ynnoci finansowej
oraz zyskownoci. Okrelono p³ynnoæ bie¿¹c¹ i natychmiastow¹, skorygowan¹ zyskownoæ sprzeda¿y, maj¹tku i funduszu w³asnego, sprawnoæ zarz¹dzania nale¿nociami i zobowi¹zaniami oraz ekonomiczn¹ wydajnoæ pracy. Badaniem objêto 60 spó³dzielni mleczarskich, a okres analizy obejmuje lata 2000-2005. Dobór spó³dzielni mleczarskich by³ celowy,
a do badañ przyjêto te, których zarz¹dzaj¹cy wyrazili zgodê na udzielenie informacji. Analizowane spó³dzielnie rozmieszczone s¹ na terenie ca³ej Polski i obejmuj¹ wszystkie woje-
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wództwa. Nie jest to próba losowa, ale mo¿na przypuszczaæ, ¿e stwierdzone zale¿noci
odzwierciedlaj¹ tendencje w ca³ej zbiorowoci spó³dzielni mleczarskich. Wszystkie wielkoci wartociowe s¹ wyra¿one w cenach bie¿¹cych, bez korygowania o wskanik inflacji.
Jako kryterium klasyfikacji spó³dzielni mleczarskich wykorzystano poziom funduszu
udzia³owego. Do grupowania spó³dzielni przyjêto metodê rangow¹, która sprowadza siê do
porz¹dkowania obiektów wed³ug wybranych cech i zsumowania pozycji dla poszczególnych sortowañ. Opieraj¹c siê na ustalonej licie rankingowej spó³dzielni, wyodrêbniono
ich grupy wed³ug tzw. metody kwartyli  po 25% udzia³u w ³¹cznej zbiorowoci. Pierwsza
grupa obejmowa³a spó³dzielnie o najwy¿szym poziomie funduszu udzia³owego, druga ponad przeciêtnym, trzecia przeciêtnym, a czwarta najni¿szym. Dlatego te¿ analizuj¹c uzyskane wielkoci finansowe wykorzystano podzia³ spó³dzielni na pierwsz¹ (I), drug¹ (II), trzeci¹
(III) i czwart¹ (IV) grupê1.
Tabela 1. rednie ceny skupu mleka

WYNIKI BADAÑ

Grupa

Poziom redniej ceny skupu mleka [z³/l] w roku
2000

2001

2002

2003

2004

2005 rednio

W tabeli 1 przedstawiono
I
0,89
0,91
0,84 0,84 1,03
1,04
0,93
kszta³towanie siê rednich cen
0,80 0,80
0,72 0,73 0,91
0,96
0,82
skupu mleka w poszczególnych II
0,78 0,80
0,73 0,75 0,85
0,89
0,80
grupach spó³dzielni, wydzielo- III
nych wed³ug poziomu funduszu IV
0,74 0,76
0,65 0,66 0,81
0,85
0,75
udzia³owego. W badanych latach
O gó³em 0,82 0,83
0,78 0,77 0,94
0,97
0,82
stwierdzono jednoznaczn¹ zale¿noæ malej¹cej redniej ceny sku- Relacje miêdzy grupami spó³dzielni
- 0,09 - 0,11 - 0,12 - 0,11 - 0,12 - 0,08 - 0,11
pu mleka wraz ze zmniejszaniem II- I
siê wartoci funduszu udzia³owe- III- I
- 0,11 - 0,11 - 0,11 - 0,09 - 0,18 - 0,15 - 0,13
go spó³dzielni. W grupie spó³dziel- IV- I
- 0,15 - 0,15 - 0,19 - 0,18 - 0,22 - 0,19 - 0,18
ni o najwy¿szym funduszu udzia³owym rednia cena mleka w ba- ród³o: opracowanie w³asne.
danych latach wynosi³a 0,93 z³/l, podczas gdy w spó³dzielniach z grupy czwartej by³a o 0,18
z³/l ni¿sza. Najwy¿sza ró¿nica miêdzy grup¹ pierwsz¹ a czwart¹ spó³dzielni wyst¹pi³a w 2004
roku i wynosi³a 0,22 z³/l. W pozosta³ych latach ró¿nica ta by³a tylko nieznacznie mniejsza. W
ujêciu dynamicznym stwierdzono zbli¿one zale¿noci miêdzy wydzielonymi grupami spó³dzielni. We wszystkich grupach w latach 2000-2002 wyst¹pi³ spadek ceny mleka, natomiast
od 2003 roku zaznaczy³ siê stopniowy wzrost, najwy¿szy w spó³dzielniach o ponad przeciêtnym poziomie funduszu udzia³owego (grupa druga)  o 0,24 z³/l. W pozosta³ych grupach
spó³dzielni wzrost ten by³ tylko nieznacznie ni¿szy. Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e w
ujêciu dynamicznym odnotowano zbli¿one tendencje w badanych grupach spó³dzielni,
przy czym ró¿nice w cenie p³aconej za mleko by³y znacz¹ce.
Odzwierciedla to, z jednej strony wydatne korzyci dla producentów mleka, z drugiej
jednak  cena skupu mleka jest kosztem produkcji. Interesuj¹ce wydaje siê zatem okrelenie
sytuacji finansowej spó³dzielni mleczarskich w zale¿noci od poziomu funduszu udzia³owego, a porednio od cen p³aconych producentom za mleko.
1

Liczba spó³dzielni zakwalifikowanych do wydzielonych grup by³a we wszystkich latach taka sama i
wynosi³a po 15. Zmiennoæ miêdzygrupowa spó³dzielni by³a niewielka i nie wp³ywa³a na wyniki analizy.
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Wskanik bie¿¹cej p³ynnoci finansowej obliczono jako relacjê aktywów obrotowych
do zobowi¹zañ bie¿¹cych. Wskanik ten odzwierciedla zdolnoæ spó³dzielni do regulowania p³atnoci o najwy¿szym stopniu wymagalnoci. Sytuacja pod tym wzglêdem w spó³dzielniach jest korzystna, je¿eli wielkoæ tego wskanika kszta³tuje siê na poziomie oko³o
1,2-2,0. Zale¿noci pod tym wzglêdem miêdzy wydzielonymi grupami spó³dzielni nie by³y
jednoznaczne. W wiêkszoci badanych lat obserwowano dominacjê spó³dzielni o najwy¿szym funduszu udzia³owym  z najwy¿sz¹ wielkoci¹ w 2005 roku  na poziomie 1,67 (tab.
2). W latach 2000 i 2003 najwy¿sz¹ bie¿¹c¹ p³ynnoci¹ finansow¹ charakteryzowa³y siê
spó³dzielnie o najni¿szym funduszu udzia³owym. W wiêkszoci badanych lat (z wyj¹tkiem
2004 roku) najni¿sza bie¿¹ca p³ynnoæ finansowa dotyczy³a spó³dzielni z grupy drugiej, o
ponad przeciêtnej wielkoci funduszu udzia³owego. W najgorszej sytuacji pod tym wzglêdem by³y spó³dzielnie o przeciêtnym funduszu udzia³owym (grupa trzecia) w 2005 roku,
gdy¿ wystêpowa³o zagro¿enie
Tabela 2. Wskanik bie¿¹cej p³ynnoci finansowej
utraty bie¿¹cej p³ynnoci finansowej. W tym te¿ roku ró¿nica w stoGrupa
Wielkoæ wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej w
roku
sunku do spó³dzielni o najwy¿2000 2001 2002 2003 2004 2005 rednio
szym funduszu udzia³owym wynosi³a a¿ 0,6. Uwzglêdniaj¹c p³ynI
1,31 1,60 1,63
1,47
1,61 1,67
1,55
noæ bie¿¹c¹ ³¹cznie wszystkich
II
1,12 1,21 1,16
1,26
1,51 1,54
1,30
badanych spó³dzielni nale¿y
III
1,23 1,36 1,37
1,27 1,25
1,07
1,26
stwierdziæ, ¿e w analizowanym
IV
1,42 1,38 1,49
1,67 1,38
1,55
1,48
okresie kszta³towa³a siê ona na
stosunkowo stabilnym poziomie,
O gó³em 1,27 1,44 1,47
1,40 1,40
1,50
1,41
z niewielk¹ tendencj¹ rosn¹c¹.
Relacje miêdzy grupami spó³dzielni
wiadczy to o stosowaniu przez
II- I
- 0,19 - 0,39 - 0,47 - 0,21 - 0,10 - 0,13 - 0,25
zarz¹dzaj¹cych spó³dzielniami zbliIII- I
- 0 , 0 8 - 0 , 24 - 0 , 2 6 - 0 , 2 0 - 0 , 3 6 - 0 , 6 0 - 0 , 2 9
¿onej strategii zachowania p³ynnoci finansowej. Najwy¿sza redIV- I
0,11 - 0,22 - 0,14 0,20 - 0,23 - 0,12 - 0,07
nia bie¿¹ca p³ynnoæ finansowa
ród³o: opracowanie w³asne.
dla ca³ego badanego okresu wyTabela 3. Wskanik natychmiastowej p³ynnoci finansowej
st¹pi³a w pierwszej grupie spó³dzielni i wynosi³a 1,55. Najni¿sza
Grupa
Wielkoci wskanika natychmiastowej p³ynnoci
finansowej w roku
by³a natomiast w spó³dzielniach
o przeciêtnym funduszu udzia³o2000 2001 2002 2003 2004 2005 rednio
wym (grupa trzecia)  wynosi³a
I
0,08 0,25 0,23
0,20
0,31 0,35
0,24
1,26. Reasumuj¹c mo¿na stwierII
0,10 0,10 0,07
0 , 0 8 0 , 2 7 0 , 18
0,13
dziæ, ¿e bie¿¹ca p³ynnoæ finanIII
0,08 0,14 0,15
0,20 0,12 0,14
0,14
sowa analizowanych spó³dzielni
IV
0,22 0,12 0,23
0,33 0,27 0,33
0,25
mleczarskich kszta³towa³a siê na
stosunkowo zadawalaj¹cym poO gó³em
0,10 0,18 0,18
0,18 0,25 0,25
0,19
ziomie, w stanach rednich zaleRelacje miêdzy grupami spó³dzielni
canych wielkoci.
II- I
0,02 - 0,15 - 0,16 - 0,12 - 0,04 - 0,17 - 0,11
Wskanik natychmiastowej
III- I
0,00 - 0,11 - 0,08 0,00 - 0,19 - 0,21 - 0,10
p³ynnoci finansowej zosta³ obliczony jako relacja inwestycji krótIV- I
0,14 - 0,13 0,00
0,13 - 0,04 - 0,02 0,01
koterminowych do zobowi¹zañ
ród³o: opracowanie w³asne.
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bie¿¹cych. Zalecany poziom tego wskanika powinien wynosiæ oko³o 0,2-0,4. W warunkach polskich realiów dzia³alnoci gospodarczej mo¿na uznaæ za zadawalaj¹c¹ wielkoæ 0,2.
W analizowanych grupach spó³dzielni w badanym okresie wskanik ten kszta³towa³ siê w
sposób zró¿nicowany. rednia wielkoæ wskanika natychmiastowej p³ynnoci finansowej
wynosi³a 0,19, co odzwierciedla stosunkowo korzystn¹ sytuacjê (tab. 3). W poszczególnych latach wystêpowa³y jednak w tym zakresie znacz¹ce ró¿nice, gdy¿ wskanik ten kszta³towa³ siê rednio od 0,1 w 2000 roku do 0,25 w latach 2004-2005. Sytuacja spó³dzielni
mleczarskich pod tym wzglêdem by³a zatem coraz korzystniejsza, z jednolit¹ tendencj¹ rosn¹c¹ mo¿liwoci sp³aty zobowi¹zañ bie¿¹cych najbardziej p³ynnymi rodkami finansowymi. Jedynie w spó³dzielniach o najwy¿szym funduszu udzia³owym stwierdzono zachowanie
natychmiastowej p³ynnoci finansowej (z wyj¹tkiem 2000 roku). Podobna zale¿noæ w kszta³towaniu siê analizowanego wskanika (na nieznacznie ni¿szym poziomie) dotyczy³a spó³dzielni o najni¿szym funduszu udzia³owym. W spó³dzielniach o ponad przeciêtnej wartoci
funduszu udzia³owego (grupa druga) w latach 2000-2003 wystêpowa³o bardzo du¿e ryzyko
utraty natychmiastowej p³ynnoci finansowej, gdy¿ wskanik ten kszta³towa³ siê w granicach 0,07-0,1.W kolejnych latach wyst¹pi³a znacz¹ca poprawa pod tym wzglêdem. Zastanawiaj¹cym jest wy¿szy poziom analizowanego wskanika w badanym okresie w czwartej
grupie spó³dzielni w stosunku do grupy drugiej  najwy¿sza dominacja wyst¹pi³a w 2003
roku (o 0,25). Spó³dzielnie wchodz¹ce w sk³ad grupy czwartej by³y na ogó³ ma³e, a zarz¹dzaj¹cy nimi gromadzili rodki pieniê¿ne, jako rezerwê bezpieczeñstwa finansowego. Równie¿
zaanga¿owanie w procesy inwestycyjne w tych spó³dzielniach by³o niewielkie. Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e zarz¹dzaj¹cy spó³dzielniami mleczarskimi umiejêtnie kszta³towali
bie¿¹c¹ i natychmiastow¹ p³ynnoæ finansow¹. Natomiast nie stwierdzono zasadniczych
zale¿noci z tego zakresu w stosunku do funduszu udzia³owego. Mo¿e to zale¿eæ od przyjêtych strategii finansowania dzia³alnoci.
Wskanik skorygowanej zyskownoci netto przychodów ze sprzeda¿y kszta³towa³
siê generalnie na stosunkowo niskim poziomie (tab. 4). Wskanik ten obliczono jako relacjê
sumy zysku netto i wp³at na fundusz udzia³owy w danym roku do wartoci przychodów
netto ze sprzeda¿y. W wiêkszoci badanych lat stwierdzono zmniejszanie siê wielkoci
analizowanego wskanika wraz
Tabela 4. Wskanik skorygowanej zyskownoci netto przychodów
ze spadkiem wartoci funduszu
Grupa
Wielkoci wskanika skorygowanej zyskownoci netto
udzia³owego badanych spó³przychodów [%] w roku
dzielni mleczarskich. Najwy¿sza
2000 2001 2002 2003 2004 2005 rednio
skorygowana zyskownoæ
sprzeda¿y wyst¹pi³a w pierwszej I
2,6
3,2
1,9
3,4
4,1
3,6
3,1
grupie spó³dzielni w 2004 roku i II
1,8
1,7
0,9
2,1
2,7
1,6
1,8
wynosi³a 4,1%. Natomiast najIII
1,7
1,2
1,1
1,7
1,8
0,8
1,4
ni¿sz¹ wielkoæ tego wskanika
1,4
0,7
0,1
1,2
1,6
0,8
1,0
odnotowano w spó³dzielniach o IV
2,2
1,3
2,5
3,1
2,1
2,2
najni¿szym funduszu udzia³o- Ogó³em 2,0
wym  0,1% w 2002 roku. Mo¿- Relacje miêdzy grupami spó³dzielni
na jednak stwierdziæ, ¿e w wy- II- I
- 0,8
- 1,5
- 1,0
- 1,3
- 1,4
- 2,0
- 1,3
dzielonych grupach spó³dzielni
- 0,9
- 2,0
- 0,8
- 1,7
- 2,3
- 2,8
- 1,7
poziom skorygowanej zyskow- III- I
- 1,2
- 2,5
- 1,8
- 2,2
- 2,5
- 2,8
- 2,1
noci netto przychodów utrzy- IV- I
mywa³ siê na stosunkowo sta- ród³o: opracowanie w³asne.
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bilnym poziomie w badanych latach. Nie odnotowano tak¿e jednoznacznych zale¿noci w
ujêciu dynamicznym kszta³towania siê analizowanego wskanika. rednia skorygowana zyskownoæ netto przychodów ze sprzeda¿y w latach 2000-2005 w spó³dzielniach wynios³a
2,2%. Natomiast rednia wielkoæ tego wskanika w badanym okresie w pierwszej grupie
spó³dzielni ukszta³towa³a siê na poziomie 3,1% i by³a ponad 3-krotnie wy¿sza ni¿ w spó³dzielniach mleczarskich o najni¿szym funduszu udzia³owym. Najwy¿sza rednia skorygowana
zyskownoæ netto przychodów ze sprzeda¿y wyst¹pi³a w 2004 roku (3,1%), podczas gdy w
2002 roku wynosi³a jedynie 1,3%. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e zarz¹dzaj¹cy spó³dzielniami
stosuj¹ ostro¿n¹ strategiê ustalania cen, dopasowuj¹c je do mo¿liwoci sprzeda¿y na konkurencyjnym rynku mleczarskim.
Wskanik skorygowanej zyTabela 5. Wskanik skorygowanej zyskownoci netto aktywów
skownoci netto aktywów obliczono jako relacjê sumy zysku
Grupa
Wielkoci wskanika skorygowanej zyskownoci netto
aktywów [%] w roku
netto i wp³at na fundusz udzia³owy w danym roku do wartoci ak2000 2001 2002 2003 2004 2005 rednio
tywów. Wskanik ten w sposób
I
6,6
8,9
4,7
7,0
10,5
9,3
7,8
bardziej precyzyjny i pe³ny odII
4,7
4,7
2,3
5,3
7,9
4,8
4,9
zwierciedla efektywnoæ funkcjoIII
5,1
3,1
3,1
4,6
4,4
2,0
3,2
nowania spó³dzielni, gdy¿ kwota
powiêkszaj¹ca w bie¿¹cym roku
IV
4,6
2,4
0,2
3,4
4,5
3,0
2,8
fundusz udzia³owy jest odzwierO gó³em
5,6
6,1
3,4
5,9
8,2
6,3
6,0
ciedleniem dodatkowej nadwy¿ki
Relacje miêdzy grupami spó³dzielni
pieniê¿nej. rednia wielkoæ skoII- I
- 1,9 - 4,2
- 2,4
- 1,7
- 2,6
- 4,5
- 2,9
rygowanej zyskownoci aktywów
III- I
- 1,5 - 5,8
- 1,6
- 2,4
- 6,1
- 7,3
- 4,6
w badanej zbiorowoci spó³dzielni wynosi³a 6% i waha³a siê od
IV- I
- 2,0 - 6,5
- 4,5
- 3,6
- 6,0
- 6,3
- 5,0
2,8% w spó³dzielniach o najni¿ród³o: opracowanie w³asne.
szym funduszu udzia³owym do
7,8% o funduszu najwy¿szym (tab. 5). W poszczególnych latach badan¹ zbiorowoæ spó³dzielni cechowa³a relatywnie du¿a stabilnoæ w tym zakresie, gdy¿ analizowany wskanik
wynosi³ na ogó³ 6%, z wyj¹tkiem lat 2002 i 2004. Jednak miêdzy wydzielonymi grupami
spó³dzielni w badanych latach wyst¹pi³y wyrane ró¿nice. Obserwowano dominacjê pod
wzglêdem analizowanego wskanika spó³dzielni o najwy¿szym funduszu udzia³owym. W
tej grupie spó³dzielni najwy¿sz¹ skorygowan¹ zyskownoæ maj¹tku odnotowano w 2004
roku (10,5%). W spó³dzielniach o najni¿szym funduszu udzia³owym skorygowana zyskownoæ aktywów by³a znacznie ni¿sza (na ogó³ 2-4-krotnie). Najwy¿sz¹ przewagê spó³dzielni o
najwy¿szym funduszu udzia³owym, nad tymi o funduszu najni¿szym odnotowano w 2001
roku (o 6,5 p.p.). Przy zbli¿onym poziomie analizowanego wskanika rednio w spó³dzielniach w poszczególnych latach, wystêpuj¹ wyrane ró¿nice miêdzy ich wydzielonymi grupami. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e wielkoæ funduszu udzia³owego znacz¹co ró¿nicuje efektywnoæ wykorzystania maj¹tku spó³dzielni.
W tabeli 6 przedstawiono kszta³towanie siê wskanika skorygowanej zyskownoci
netto funduszu w³asnego. Wskanik ten obliczono jako relacjê sumy zysku netto i wp³at na
fundusz udzia³owy w danym roku do wartoci funduszu w³asnego. rednia wielkoæ tego
wskanika w badanym okresie wynosi³a 10,7%, natomiast najwy¿szy wskanik redni odnotowano w 2004 roku (16,4%), podczas gdy w 2003 roku by³ najni¿szy (6,2%). W ¿adnej z
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grup spó³dzielni nie wyst¹pi³a jed- Tabela 6. Wskanik skorygowanej zyskownoci netto funduszu
norodna tendencja w wielkoci w³asnego
badanego wskanika w ujêciu dy- Grupa
Wielkoci wskanika skorygowanej zyskownoci netto
funduszu w³asnego [%] w roku
namicznym. Stwierdzono jednak w
poszczególnych latach jednolite
2000 2001 2002 2003 2004 2005 rednio
tendencje w kszta³towaniu siê re- I
14,0 16,6
8,9
15,3 20,6
16,8
15,4
lacji miêdzy wydzielonymi grupaII
9,7
9,6
4,7
10,8 15,7
10,2
10,1
mi spó³dzielni w tym ujêciu. Ozna9,4
5,7
6,0
9,0
9,8
4,5
7,4
cza to, ¿e niezale¿nie od poziomu III
funduszu udzia³owego spó³dziel- IV
8,5
4,4
0,4
5,5
8,6
5,6
5,5
nie pod wzglêdem skorygowanej Ogó³em 11,1 11,7 6,5
6,2
16,4
12,3
10,7
zyskownoci funduszu w³asnego
Relacje miêdzy grupami spó³dzielni
podlega³y tym samym zale¿no- 4,3 - 7,0
- 4,2
- 4,5
- 4,9
- 6,6
- 5,3
ciom w poszczególnych latach. II- I
- 4,6 - 10,9 - 2,9
- 6,3 - 10,8 - 12,3
- 8,0
rednia wielkoæ analizowanego III- I
wskanika w pierwszej grupie IV- I
- 5,5 - 12,2 - 8,5
- 9,8 - 12,0 - 11,2
- 9,9
spó³dzielni wynosi³a 15,4%, pod- ród³o: opracowanie w³asne.
czas gdy w spó³dzielniach z grupy czwartej by³a 3-krotnie ni¿sza. Tabela 7. Wskanik cyklu inkasa nale¿noci
W poszczególnych latach obser- Grupa
D³ugoæ cyklu inkasa nale¿noci w dniach w roku
wowano wyran¹ przewagê pod
2000 2001 2002 2003 2004 2005 rednio
tym wzglêdem spó³dzielni mleczar33,1 32,4 34,9 40,8
36,4
34,0
35,3
skich o najwy¿szym funduszu I
udzia³owym. Najwy¿szy wskanik, II
20,8 23,0 27,1 31,3 27,0
26,3
25,9
na poziomie 20,6%, stwierdzono III
20,4 26,1 29,6
29,6 23,4
21,1
25,0
w tej grupie w 2004 roku. Wielkoæ
IV
20,0 20,6 25,1 25,2
17,9
19,6
21,4
t¹ mo¿na uznaæ za zadawalaj¹c¹,
O
g
ó
³
e
m
2
6
,
1
2
7
,
5
3
1
,
0
3
4
,
7
2
9
,
9
2
8
,
4
2
9,6
natomiast w przypadku spó³dzielni o najni¿szym funduszu udzia- Relacje miêdzy grupami spó³dzielni [%]
³owym wskanik skorygowanej II- I
62,8 71,0 76,7
76,7 74,2
77,4
73,5
zyskownoci netto funduszy w³a- III- I
61,6 80,6 84,8 72,5
64,3
62,1
71,0
snych nie przekroczy³ 8,6%. W
IV- I
60,4 63,6 71,9
61,8 49,2
57,6
60,7
wiêkszoci lat odnotowano malej¹c¹ wielkoæ analizowanego ród³o: opracowanie w³asne.
wskanika wraz ze spadkiem wartoci funduszu udzia³owego. Oznacza to, ¿e poziom tego funduszu w sposób jednoznaczny
determinuje zaktualizowan¹ zyskownoæ funduszy w³asnych.
Efektywnoæ funkcjonowania spó³dzielni mleczarskich uwarunkowana jest tak¿e sprawnoci¹ zarz¹dzania wybranymi elementami rozrachunków o charakterze handlowym, tzn.
nale¿nociami i zobowi¹zaniami. Ten obszar decyzyjny jest istotnym elementem kszta³towania p³ynnoci finansowej. W tabeli 7 przedstawiono kszta³towanie siê wskanika cyklu
inkasa nale¿noci, obliczonego jako relacja iloczynu redniego stanu nale¿noci i 365 dni, w
stosunku do przychodów netto ze sprzeda¿y. Stwierdzono, ¿e w badanej grupie spó³dzielni
zarz¹dzanie nale¿nociami by³o zadawalaj¹ce. Ich redni okres regulacji w badanych latach
w przypadku wszystkich spó³dzielni wynosi³ 29,6 dni. Miêdzy poszczególnymi latami nie
odnotowano jego zró¿nicowania, przy czym redni okres regulacji nale¿noci najkrótszy
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by³ w 2000 roku (26,1 dni), a najd³u¿szy w 2003 roku (34,7 dni). W ramach wielkoci rednich
stwierdzono skracanie siê cyklu inkasa nale¿noci w miarê spadku wartoci funduszu udzia³owego. W spó³dzielniach o najwy¿szym poziomie tego funduszu nale¿noci by³y regulowane rednio co 35,3 dni, podczas gdy w tych o najni¿szym funduszu czasokres ten by³ o
39,3% krótszy. Stwierdzona zale¿noæ wystêpowa³a tak¿e w wiêkszoci badanych lat, przy
czym ró¿nice pod tym wzglêdem miêdzy spó³dzielniami z drugiej i trzeciej grupy by³y relatywnie niewielkie. Najd³u¿sza regulacja nale¿noci wyst¹pi³a w 2003 roku w spó³dzielniach
o najwy¿szym funduszu udzia³owym (40,8 dni), podczas gdy najkrótsza dotyczy³a spó³dzielni o funduszu najni¿szym (17,9 dni w 2004 roku). Najwy¿sz¹ ró¿nicê w tym zakresie
miêdzy pierwsz¹ i czwart¹ grup¹ spó³dzielni odnotowano tak¿e w tym roku  wynosi³a
50,8%. W wiêkszoci grup spó³dzielni nast¹pi³o skrócenie czasokresu regulacji nale¿noci
w latach 2004-2005 w stosunku do 2003 roku. Jest to tendencja korzystna, wiadcz¹ca o
racjonalizacji zarz¹dzania tym rodzajem rozrachunków. Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e
ni¿szy poziom funduszu udzia³owego przyczynia³ siê do wiêkszych problemów p³atniczych,
dlatego zarz¹dzaj¹cy spó³dzielniami prowadzili bardziej rygorystyczn¹ politykê inkasowania nale¿noci. W nawi¹zaniu do kszta³towania siê p³ynnoci finansowej, której poziom by³
stosunkowo zbli¿ony w pierwszej i czwartej grupie spó³dzielni, znane s¹ przyczyny takiej
sytuacji, bowiem zarz¹dzaj¹cy spó³dzielniami o najni¿szym funduszu udzia³owym stosunkowo dobr¹ p³ynnoæ finansow¹ kszta³towali m.in. przez udzielanie odbiorcom mniej korzystnych warunków kredytu handlowego.
Mo¿liwoci regulacji zobowi¹zañ krótkoterminowych zale¿¹ od sprawnoci zarz¹dzania
nale¿nociami. Wskanik ten obliczono jako relacjê iloczynu redniego stanu zobowi¹zañ
krótkoterminowych i 365 dni, w stosunku do kosztów dzia³alnoci operacyjnej. redni okres
regulacji zobowi¹zañ w badanych latach wynosi³ 31,1 dni (tab. 8). Oznacza to, ¿e zarz¹dzaj¹cy
spó³dzielniami zachowywali siê racjonalnie, gdy¿ wczeniej odzyskiwane by³y nale¿noci ni¿
regulowane zobowi¹zania. Zale¿noci takie dotyczy³y wszystkich grup spó³dzielni, a okres
inkasa zobowi¹zañ w stosunku do nale¿noci nie by³ d³u¿szy ni¿ 5 dni. Najd³u¿szy cykl
p³atnoci zobowi¹zañ krótkoterminowych odnotowano w spó³dzielniach o najwy¿szym
funduszu udzia³owym (36,9 dni), podczas gdy w spó³dzielniach o funduszu najni¿szym by³
o 41,7% krótszy. W wiêkszoci badanych lat odnotowano skracanie siê cyklu regulacji
zobowi¹zañ, wraz ze spadkiem
Tabela 8. Wskanik cyklu regulacji zobowi¹zañ
wartoci funduszu udzia³owego.
Grupa
D³ugoæ cyklu regulacji zobowi¹zañ w dniach w roku
Nast¹pi³a te¿ tendencja rosn¹ca
2000 2001 2002 2003 2004 2005 rednio
redniego wskanika cyklu inkasa zobowi¹zañ, który w latach
I
30,6 35,2 33,7 44,0 40,0
37,7
36,9
2003-2005 ukszta³towa³ siê na stoII
24,2 25,1 28,2
28,7 26,7
33,7
27,8
sunkowo stabilnym poziomie 33III
22,7 27,3 24,7
26,7 28,7
32,2
27,1
34 dni. W wydzielonych grupach
IV
19,1 20,8 22,2
22,5 23,0
21,4
21,5
spó³dzielni nie odnotowano jednoznacznych zale¿noci w ujêciu
O gó³em 26,0 29,6 29,4
34,6 33,4
33,5
31,1
dynamicznym. Najwy¿sza ró¿nica
Relacje miêdzy grupami spó³dzielni [%]
w zakresie inkasa zobowi¹zañ miêII- I
79,1 71,3 83,7
65,2 66,8
89,4
75,3
dzy pierwsz¹ i czwart¹ grup¹ spó³III- I
74,2 77,6 73,3
60,7 71,8
85,4
73,4
dzielni by³a w 2003 roku i wynosi³a 48,9%. W tym roku wyst¹pi³
IV- I
62,4 59,1 65,9
51,1 57,5
56,8
58,3
tak¿e najd³u¿szy cykl inkasa zoród³o: opracowanie w³asne.
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bowi¹zañ, który dotyczy³ spó³dzielni o najwy¿szym funduszu
udzia³owym (wynosi³ 44 dni). NaGrupa
Wartoæ ekonomicznej wydajnoci pracy [tys. z³]/osobê
pe³nozatrudnion¹ w roku
tomiast najkrótszy cykl inkasa zobowi¹zañ by³ w spó³dzielniach o
2000 2001 2002 2003 2004 2005 rednio
najni¿szym funduszu udzia³owym
I
391,0 454,9 420,0 445,3 624,0 701,4 506,1
w 2000 roku (19,1 dni). Ta grupa
II
233,9 256,9 252,9 302,7 386,2 424,5 309,5
spó³dzielni charakteryzowa³a siê
III
214,3 196,9 241,4 225,3 280,1 311,1 244,9
tak¿e najbardziej stabiln¹ wielkoci¹ analizowanego wskanika w
IV
230,5 246,7 204,4 225,0 272,1 241,8 236,8
badanych latach. Reasumuj¹c
O gó³em 278,3 304,4 297,5 319,9 439,7 461,8 350,3
mo¿na stwierdziæ, ¿e przeciêtnie
Relacje miêdzy grupami spó³dzielni [%]
bior¹c zarz¹dzaj¹cy spó³dzielniaII- I
59,8 56,5 60,2
68,0 61,9
60,5
61,2
mi mleczarskimi prowadzili stosunIII- I
54,8 43,3 57,5
50,6 44,9
44,4
48,4
kowo racjonaln¹ i powi¹zan¹ politykê inkasowania nale¿noci i
IV- I
59,0 54,2 48,7
50,5 43,6
34,5
46,8
regulacji zobowi¹zañ.
ród³o: opracowanie w³asne.
Jednym z czynników decyduj¹cych o efektywnoci funkcjonowania spó³dzielni mleczarskich jest wykorzystanie zasobów pracy. Odzwierciedleniem efektywnoci z tego zakresu jest ekonomiczna wydajnoæ
pracy, obliczona jako relacja przychodów netto ze sprzeda¿y do redniej liczby pe³nozatrudnionych. rednia ekonomiczna wydajnoæ pracy w badanym okresie wynios³a 350,3
tys. z³ (tab. 9). W ramach poszczególnych grup spó³dzielni odnotowano wyrane ró¿nice
pod tym wzglêdem. Zdecydowanie najwy¿sz¹ w ca³ym badanym okresie redni¹ ekonomiczn¹ wydajnoæ pracy odnotowano w spó³dzielniach o najwy¿szym funduszu udzia³owym (506,1 tys. z³/os. pe³nozatr.). Wskanik ten by³ natomiast najni¿szy w spó³dzielniach z
czwartej grupy, gdy¿ wynosi³ jedynie 236,8 tys. z³. Wielkoci te odzwierciedlaj¹ znacz¹ce
ró¿nice miêdzy analizowanymi grupami spó³dzielni w tym zakresie. Najwy¿szy redni wskanik
ekonomicznej wydajnoci pracy w badanych spó³dzielniach uzyskano w 2005 roku (461,8
tys. z³/os. pe³nozatr.), a najni¿szy by³ w 2000 roku (278,3 tys. z³/os. pe³nozatr.). Nawet maj¹c
na uwadze inflacjê w badanych latach, stwierdzon¹ ró¿nicê i tak mo¿na uznaæ za znacz¹c¹.
W latach 2002-2005 wyst¹pi³a zasadnicza tendencja malej¹ca ekonomicznej wydajnoci
pracy wraz ze spadkiem wartoci funduszu udzia³owego. Najwy¿sza ró¿nica w tym zakresie
miêdzy czwart¹ i pierwsz¹ grup¹ spó³dzielni mleczarskich dotyczy³a 2005 roku i osi¹gnê³a
wielkoæ 65,5%, podczas gdy rednia dla ca³ego badanego okresu wynios³a 53,2%. W
latach 2000-2001 spó³dzielnie o najni¿szym funduszu udzia³owym charakteryzowa³y siê
nieznacznie wy¿sz¹ ekonomiczn¹ wydajnoci¹ pracy od tych o funduszu przeciêtnym. Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e obserwowano zasadnicze zale¿noci miêdzy poziomem funduszu udzia³owego a ekonomiczn¹ wydajnoci¹ pracy. Wynikaæ to mo¿e czêciowo z faktu,
¿e wy¿sza ekonomiczna wydajnoæ pracy przyczynia siê do uzyskiwania wiêkszego zysku,
czêsto bêd¹cego z kolei efektem wiêkszej skali dzia³alnoci. Umo¿liwia to zarz¹dzaj¹cym
spó³dzielniami dokonywanie wiêkszych odpisów na fundusz udzia³owy.
Tabela 9. Wskanik ekonomicznej wydajnoci pracy w latach
2000- 2005 wed³ug badanych grup spó³dzielni
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WNIOSKI
W opracowaniu okrelono zale¿noci miêdzy poziomem funduszu udzia³owego a sytuacj¹ finansow¹ spó³dzielni mleczarskich. Na podstawie przeprowadzonych badañ sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
1. Stwierdzono rosn¹c¹ tendencjê poziomu cen skupu mleka w badanym okresie, co dotyczy³o wszystkich grup spó³dzielni sklasyfikowanych pod wzglêdem wartoci funduszu
udzia³owego. Wyst¹pi³a w tym zakresie znacz¹ca przewaga spó³dzielni mleczarskich o
najwy¿szym funduszu udzia³owym. Efektem tego by³o kszta³towanie siê w tych spó³dzielniach na ogó³ najwy¿szej bie¿¹cej i natychmiastowej p³ynnoci finansowej. Zbli¿ona
wielkoæ tych wskaników w grupie spó³dzielni o najni¿szym funduszu udzia³owym wynika z minimalnego wykorzystywania zobowi¹zañ bie¿¹cych w finansowaniu dzia³alnoci oraz utrzymywania gotówki jako rezerwy bezpieczeñstwa finansowego. W pozosta³ych grupach spó³dzielni wystêpowa³o zagro¿enie utraty p³ynnoci finansowej.
2. Do oceny rentownoci funkcjonowania spó³dzielni mleczarskich wykorzystano kategoriê zysku/straty netto powiêkszonego o zmiany funduszu udzia³owego (przyrost/
spadek). Kategoria ta w sposób bardziej pe³ny oddaje rzeczywiste efekty dzia³alnoci
spó³dzielni, gdy¿ fundusz ten odzwierciedla bezporednie korzyci finansowe dla spó³dzielni mleczarskiej, z tytu³u ni¿szych wyp³at za skupowane mleko. W spó³dzielniach o
najwy¿szym funduszu udzia³owym stwierdzono zdecydowanie najwy¿sze wskaniki
skorygowanej zyskownoci maj¹tku, funduszu w³asnego oraz przychodów ze sprzeda¿y. Wskaniki te zmniejsza³y siê wraz ze spadkiem wielkoci funduszu udzia³owego. We
wszystkich grupach spó³dzielni mleczarskich wydzielonych wed³ug kryterium wielkoci funduszu udzia³owego skorygowane wskaniki zyskownoci kszta³towa³y siê na
relatywnie niskim poziomie.
3. W spó³dzielniach mleczarskich stwierdzono racjonalny sposób zarz¹dzania nale¿nociami i zobowi¹zaniami. Najkorzystniejsza sytuacja pod wzglêdem windykacji nale¿noci wyst¹pi³a w spó³dzielniach o najni¿szym funduszu udzia³owym, co by³o spowodowane znacznie ni¿sz¹ efektywnoci¹ dzia³alnoci tej grupy spó³dzielni, przez co wystêpowa³y wiêksze potrzeby w zakresie posiadania bie¿¹cych wolnych rodków pieniê¿nych, których ród³em s¹ uregulowane nale¿noci. W spó³dzielniach o najwy¿szym funduszu udzia³owym okres inkasa nale¿noci w ostatnich latach, w stosunku do
spó³dzielni o funduszu najni¿szym, uleg³ wyd³u¿eniu o 2 tygodnie. Zarz¹dzaj¹cy ze
wszystkich grup spó³dzielni wyd³u¿ali okres inkasa zobowi¹zañ, w szczególnoci w
stosunku do nale¿noci, co nale¿y uznaæ za zachowanie racjonalne. Jednak okres inkasa zobowi¹zañ by³ d³u¿szy maksymalnie o 5 dni, co oznacza jednakowy sposób postêpowania w tym zakresie, bez wzglêdu na posiadany fundusz udzia³owy. W spó³dzielniach o najwy¿szym funduszu udzia³owym mniej korzystny okres windykacji nale¿noci móg³ byæ spowodowany wiêksz¹ skal¹ sprzeda¿y, co przyczynia siê na ogó³ do
powstawania wy¿szych stanów nale¿noci. Przewaga spó³dzielni o najwy¿szym funduszu udzia³owym pod wzglêdem ekonomicznej wydajnoci pracy by³a wyrana.
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Miros³aw Wasilewski, Jan Dworniak
MEMERS PARTICIPATION UNITS AND THE FINANCIAL SITUATION OF THE
DAIRY COOPERATIVES
Summary
The study estimates dependency between the level of members participation units and the financial
situation of dairy cooperatives. In the investigated term it has been ascertained that there is an increasing
tendency of milk prices in the purchasing centre. Thats why we are able to observe a significant domination
of these dairy cooperatives which have gained the highest amount of members participation units. This
group has also noticed the highest: liquidity, updated profitability of assets, owns fund and sales revenue and
also the economic productivity of labour. These measures in the dairy cooperatives have been decreasing
together with the decrease of the participation fund value. The managers of dairy cooperatives in rational
way shaped the size of the payment due and liabilities. The most profitable situation in some respect of debt
collection the receivables due has appeared in cooperatives, which possessed the lowest amount of participation fund. The managers from all researched groups of the cooperatives found it beneficial to frame the
term of the current debt collection to be longer than a time of payment.
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