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S y n o p s i s. D³ugoæ cyklu konwersji gotówki jest istotnym wskanikiem oceny
efektywnoci gospodarowania aktywami i pasywami bie¿¹cymi, jak równie¿ ogólnej
efektywnoci jednostki. Im krótszy jest ten cykl, tym wiêcej obrotów kapita³em obrotowym mo¿e dokonaæ przedsiêbiorstwo. Zak³adaj¹c, ¿e ka¿dy taki obrót pozwala na
zrealizowanie przedsiêbiorstwu okrelonej kwoty zysku, zwiêkszenie czêstotliwoci obrotów umo¿liwia wypracowanie wiêkszego zysku globalnego. D³ugoæ cyklu konwersji
gotówki wp³ywa równie¿ w istotny sposób na p³ynnoæ finansow¹ przedsiêbiorstw. Wzrost
d³ugoci cyklu konwersji gotówki stymuluje wzrost wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej, jednak¿e tylko do pewnego momentu. Nadp³ynnoci finansowej badanych przedsiêbiorstw bran¿y miêsnej towarzyszy malej¹ca tendencja w zakresie d³ugoci cyklu
konwersji gotówki.

WSTÊP
Prawid³owe zarz¹dzanie kapita³em obrotowym netto stanowi priorytet przy kszta³towaniu po¿¹danego przez przedsiêbiorstwo poziomu p³ynnoci finansowej. Zagadnienie to, w
obliczu zidentyfikowanej silnej zale¿noci liniowej i wysokiej wra¿liwoci miêdzy wskanikiem bie¿¹cej p³ynnoci a wskanikiem wielkoci kapita³u obrotowego, winno stanowiæ
obszar szczególnej koncentracji przedsiêbiorstw bran¿y miêsnej [Go³êbiowski 2004]. Problemy z p³ynnoci¹ finansow¹ stanowi¹ g³ówn¹ przyczynê bankructw ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw w krótkim czasie [Wêdzki, Sierpiñska 1997]. Fakt ten nabiera szczególnego
znaczenia w odniesieniu do przedsiêbiorstw bran¿y miêsnej, w których p³ynnoæ finansowa identyfikowana jest jako obszar mo¿liwego zagro¿enia. Przedsiêbiorstwa maj¹ wiele
powodów, a¿eby przyk³adaæ wagê do zarz¹dzania p³ynnoci¹ finansow¹ i utrzymywaæ w³aciwy zapas gotówki [Kusak 2006]. Wród licznych argumentów wyró¿niæ mo¿na:
 motyw transakcyjny  koniecznoæ regulowania bie¿¹cych wydatków;
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motyw ostro¿nociowy  obawa zwi¹zana z niepewnoci¹ dotycz¹c¹ kszta³towania siê
przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych;
 motyw spekulacyjny  zwi¹zany z niepewnoci¹ dotycz¹c¹ przysz³ej stopy procentowej [Keynes 2003].
Jednostki odznaczaj¹ce siê poziomem p³ynnoci finansowej rekomendowanym w literaturze przedmiotu (1,2-2,0) charakteryzuj¹ siê cechami takimi, jak:
 elastycznoæ w wyborze najbardziej optymalnej formy dzia³ania;
 mo¿liwoæ d³u¿szego kredytowania nabywców towarów (us³ug), co podnosi pozycjê
konkurencyjn¹ i umo¿liwia zdynamizowanie sprzeda¿y;
 zdolnoæ do regularnego wywi¹zywania siê ze zobowi¹zañ, co poprawia wizerunek
firmy; przedsiêbiorstwa takie maj¹ mo¿liwoæ dokonywania zakupów za gotówkê, co
daje im szanse na uzyskanie opustów i rabatów;
 mo¿liwoæ ograniczenia ryzyka rynkowego oraz wzrost szans rozwojowych;
 mo¿liwoæ przedterminowej sp³aty wy¿ej oprocentowanych kredytów; dzia³anie to
pozwala na aktywne sterowanie dzia³alnoci¹ finansow¹ przedsiêbiorstwa, co prowadzi do obni¿enia kosztów finansowych [Zaniecka 2001];
 brak ryzyka utraty wiarygodnoci umo¿liwia firmie koncentracjê na obranej strategii,
realizacjê wczeniej za³o¿onych celów, bez koniecznoci asekurowania siê przed materializacj¹ ryzyka zwi¹zanego z wiarygodnoci¹ firmy jako partnera handlowego czy te¿
producenta dóbr [Sierpiñska, Jachna 2004].
Analiza kapita³u obrotowego netto (KON), cyklu kapita³u obrotowego netto, a tak¿e
cyklu konwersji gotówki stanowi dope³nienie oceny p³ynnoci finansowej jednostki [Wawryszuk-Misztal 2007].
Kapita³ obrotowy netto jest bezwzglêdnym miernikiem p³ynnoci finansowej [Pazio
1994]. Stanowi on bufor, który mo¿e byæ wykorzystany w przypadku nieprzewidzianych
potrzeb. W³aciwy poziom1 KON znacz¹co ogranicza ryzyko utraty p³ynnoci finansowej.
Istot¹ kapita³u obrotowego jest jego nieustanny ruch, który jest efektem ci¹g³ego
przep³ywu strumieni pieniê¿nych i rzeczowych, co z kolei prowadzi do zmian wartoci poszczególnych pozycji aktywów i pasywów [Czekaj, Dresler 1996]. Odbywa siê to w sposób
przedstawiony na rysunku 1.
Cykl konwersji gotówki to okres który up³ywa od momentu wyp³ywu rodków pieniê¿nych na zakup czynników produkcji do momentu wp³ywu rodków ze sprzeda¿y produktów gotowych powsta³ych z zakupionych surowców i materia³ów. Sterowanie d³ugoci¹
cyklu konwersji gotówki umo¿liwia oddzia³ywanie na p³ynnoæ finansow¹ jednostki. Zagadnienie to jest szczególnie istotne dla przedsiêbiorstw bran¿y miêsnej, w której trudnoci
w zakresie p³ynnoci finansowej zosta³y zidentyfikowane jako obszar mo¿liwego zagro¿enia [Drewnowska 2010].

1

W praktyce nie istnieje jeden optymalny poziom kapita³u obrotowego netto. W³aciwy poziom
kapita³u obrotowego netto rozumiany jest jako wielkoæ KON umo¿liwiaj¹ca osi¹gniêcie wskanika
bie¿¹cej p³ynnoci finansowej na poziomie 1,2-2,0.
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Rysunek 1. Cykl kapita³u obrotowego
ród³o: [Wawryszuk-Misztal 2007, s. 44].

METODYKA BADAÑ
D³ugoæ cyklu konwersji gotówki (CKG) jest istotn¹ miar¹ oceny efektywnoci gospodarowania aktywami i pasywami bie¿¹cymi oraz ogólnej efektywnoci jednostki. Im krótszy
jest ten cykl, tym wiêcej obrotów kapita³em obrotowym mo¿e dokonaæ przedsiêbiorstwo.
Przy za³o¿eniu, ¿e ka¿dy taki obrót pozwala na zrealizowanie przedsiêbiorstwu okrelonej
kwoty zysku, zwiêkszenie czêstotliwoci obrotów umo¿liwia wypracowanie wiêkszego zysku globalnego. D³ugoæ CKG wp³ywa równie¿ w istotny sposób na p³ynnoæ finansow¹
przedsiêbiorstw. Celem badañ jest identyfikacja zale¿noci wystêpuj¹cej miêdzy d³ugoci¹
CKG a wskanikiem bie¿¹cej p³ynnoci finansowej. W ramach realizacji celu sformu³owano
nastêpuj¹ce hipotezy2:
 wyd³u¿enie CKG wp³ywa na wzrost wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej w warunkach braku p³ynnoci finansowej oraz przy wzorcowym poziomie wskanika bie¿¹cej
p³ynnoci finansowej,
 wzrost wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej w warunkach nadp³ynnoci finansowej powoduje skrócenie d³ugoci CKG.
Badanie przeprowadzono na próbie przedsiêbiorstw z bran¿y miêsnej wybranej metod¹
nielosowego doboru celowego, co oznacza, ¿e nie jest ono reprezentatywne dla ogó³u
przedsiêbiorstw tej bran¿y. Obiekty wybrano na podstawie dorocznego rankingu tworzonego w ramach konkursu Gazele Biznesu, a kryterium doboru by³y informacje tam zamieszczone dotycz¹ce znacznych nak³adów inwestycyjnych3 ponoszonych przez niektóre z ba2
3

Jako poziom wzorcowy wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej przyjêto 1,2-2,0.
Stopa inwestycji przedsiêbiorstw powy¿ej redniej bran¿owej stopy inwestycji (> 172,39) [Okrzesik
2008].
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danych przedsiêbiorstw oraz informacje dotycz¹ce trudnoci finansowych wystêpuj¹cych
w niektórych jednostkach (w szczególnoci trudnoci z regulowaniem bie¿¹cych zobowi¹zañ). Badanie jest transparentne dla próby badawczej i stanowi próbê identyfikacji zale¿noci miêdzy d³ugoci¹ CKG a wskanikiem bie¿¹cej p³ynnoci finansowej. W celu przeprowadzenia analiz pos³u¿ono siê sprawozdaniami finansowymi wybranych przedsiêbiorstw
bran¿y miêsnej, które zamieszczone by³y w Monitorze Polskim B za lata 2001-2008. Przedsiêbiorstwa wybrane do badania to: Zak³ady Miêsne Gzella, Zak³ady Miêsne MAT, Zak³ady Miêsne Brat-Pol, Zak³ady Miêsne Skiba, Zak³ady Miêsne Herman, Zak³ady Miêsne
Pamso, Zak³ady Miêsne £meat-£uków, Zak³ady Miêsne Soko³ów, Profi, Food Service, Zak³ady Miêsne Jadów oraz Beef San.
W celu obliczenia wielkoci wskaników niezbêdnych do dalszego badania pos³u¿ono
siê nastêpuj¹cymi formu³ami:
wskanik bie¿¹cej
aktywa bie¿¹ce
zobowi¹zania bie¿¹ce
p³ynnoci finansowej =
przeciêtny stan
przeciêtny stan
+ przeciêtny stan _
zobowi¹zañ x365 dni
zapasów
nale¿noci
CKG =
przychody ze sprzeda¿y

(1)
(2)

Na podstawie równania (1). [Sierpiñska, Jachna 2004, s. 146]. i równania (2). [Kamath 1989,
s. 24-26] obliczono wybrane wskaniki finansowe dla badanej grupy przedsiêbiorstw za lata
2001-2008, co pozwoli³o na budowê 96-elementowej próby badawczej przedstawionej w tabeli 1.
W próbie badawczej wyznaczono dwie linie trendu, których miar¹ dopasowania do
próby by³ wspó³czynnik R2. W celu jego maksymalizacji pos³u¿ono siê mo¿liwoci¹ eliminacji z próby do 20% odstaj¹cych przypadków [Gawlik 2008]. Ukierunkowana dwutorowo
eliminacja odstaj¹cych przypadków umo¿liwi³a wydzielenie dwóch prób badawczych 
próbê dopasowan¹ do liniowej funkcji trendu i próbê dopasowan¹ do kwadratowej funkcji
trendu. W celu maksymalizacji wspó³czynnika R2 liniowej funkcji trendu wyeliminowano
najwiêksz¹ dopuszczaln¹ liczbê odstaj¹cych przypadków  19 elementów, co stanowi 19,79%
próby [Gawlik 2008]. Usuniête z próby odstaj¹ce przypadki s¹ oznaczone pogrubieniem w
tabeli 1. W celu maksymalizacji wspó³czynnika R2 kwadratowej funkcji trendu wyeliminowano maksymaln¹ dopuszczaln¹ liczbê odstaj¹cych przypadków  19. Usuniête elementy
zosta³y oznaczone szarym kolorem w tabeli 1. Eliminacja odstaj¹cych przypadków liniowej
funkcji trendu by³a zgodna w 63,12% z eliminacj¹ odstaj¹cych elementów kwadratowej
funkcji trendu, co oznacza, ¿e w obydwu procesach usuniêto 12 tych samych przypadków.
wiadczy to o niewielkich rozbie¿nociach nowo powsta³ych prób badawczych. Usuniête
z próby liniowej funkcji trendu przypadki niezgodne z prób¹ kwadratowej funkcji trendu
dotyczy³y g³ównie elementów wskazuj¹cych na skracanie d³ugoci CKG przy wzrocie
poziomu wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej (przypadki wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej powy¿ej 2,36). Wyeliminowane niezgodne przypadki kwadratowej funkcji
trendu z liniow¹ funkcj¹ trendu odnosi³y siê g³ównie do przedzia³u wskanika bie¿¹cej
p³ynnoci finansowej od 1,7 do 2,36. W przedziale tym usuniête zosta³y przypadki wskazuj¹ce na wyd³u¿anie CKG wraz ze wzrostem wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej.
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WYNIKI BADAÑ
W wyniku graficznej prezentacji przedstawionych w tabeli 1. obliczeñ zbudowano
wykres punktowy (rys. 2.). Wiêkszoæ elementów próby znajdowa³a siê w przedziale wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej od 0,7 do 1,7  70% elementów próby badawczej. Jedynie 20% elementów próby badawczej cechowa³o siê poziomem wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej powy¿ej 2,0.
Tabela 1. Wskaniki bie¿¹cej p³ynnoci finansowej i cykl konwersji gotówki (w dniach) wybranych
do badania przedsiêbiorstw
P³ynnoæ
CKG
bie¿¹ca

P³ynnoæ
bie¿¹ca

CKG

P³ynnoæ
CKG
bie¿¹ca

1,50 12,95

0,77

-7,57

1,55 16,28

0,71

3,86
2,23

0,79 -15,27

0,98

-5,74

3,16

-4,11

1,52 -11,24

0,96

-5,14

1,61 15,38

1,06 -0,08

1,49

2,16

1,05

-2,53

1,72 14,79

0,97 -0,96

0,80 -30,62

1,49

-5,75

0,77 -23,75

1,04 -2,22

0,43 -28,44

2,27

-0,46

0,88 -18,34

0,83

1,06 -9,54

1,10

1,86

0,98 -10,62

0,70 -11,47

0,83 -4,08

0,94

-6,54

1,20

-5,42

1,22

-0,02

6,07

1,60 17,52

1,04 -4,09
1,36

5,43

1,27

8,74

Jadów

-2,27

Soko³ów

1,02
0,98

1,05 -4,50

1,73 11,13

0,91 -4,80

0,71 -16,18

Herman

0,76 -28,41

1,12

Food Service

1,07

0,80 -10,17

£meat £uków

1,43 14,50
1,27 10,06

Skiba

-8,93

0,74 -10,23

1,23

0,96 -12,09
1,00 -5,60

-5,31

0,71 -14,13
0,69 -15,36
0,76 -14,94

0,83 -0,64

1,16

-1,32

1,24

8,34

0,74 -14,09

1,20

0,79

-7,02

0,88 -0,48

0,78 -13,18

-4,21

3,00

18,15

2,14 41,60

0,69 -15,48

1,39 24,15

4,16

22,12

1,02 23,82

0,27 -35,60

1,90 27,85

3,54

27,61

1,45 11,75

0,38 -28,69

2,08 31,33

2,27

38,73

2,40 26,19

1,12 -1,30

2,85

21,63

2,22 38,46
2,36 37,91

1,73 20,96

Beef San

1,36 26,67

Profi

BratPol

8,94

1,13

1,56 13,40

Pasmo

M AT

Gzella

1,24

P³ynnoæ CKG
bie¿¹ca

0,41 -32,69

3,16

17,45

1,43 11,73

2,75 48,64

2,44

14,35

1,17

4,14

4,27 -33,82

2,12 35,24

2,65

10,65

1,19

0,87

3,91 -8,73

ród³o: obliczenia w³asne.

4,40 -36,19
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Rysunek 2. Wskaniki bie¿¹cej p³ynnoci finansowej i cykl konwersji gotówki (w dniach)
przedsiêbiorstw wybranych do badania  funkcja kwadratowa i liniowa
ród³o: obliczenia w³asne.
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Rysunek 3. Wskaniki bie¿¹cej p³ynnoci finansowej i cykl konwersji gotówki (w dniach)
przedsiêbiorstw wybranych do badania  funkcja liniowa
ród³o: obliczenia w³asne.

Graficzna interpretacja pozwoli³a na ustalenie wystêpowania dwóch prawid³owoci w
zakresie zale¿noci miêdzy d³ugoci¹ CKG a wskanikiem bie¿¹cej p³ynnoci finansowej. Pierwsza z nich  zale¿noæ liniowa  obserwowana by³a w przedziale wskanika bie¿¹cej p³ynnoci
finansowej od 0,27 do 2,36. Druga zale¿noæ  wielomianowa, drugiego stopnia  widoczna
by³a w szczególnoci w przedzia³ach wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej od 0,27-1,70
oraz 2,85-4,40. W celu zidentyfikowania badanej prawid³owoci na wykres naniesiono dwie
linie trendu. Funkcja liniowa, okrelona formu³¹: y=9,112x11,37, cechowa³a siê niskim poziomem dopasowania wyra¿onym wspó³czynnikiem R2 równym 0,186. Funkcja kwadratowa,
wyra¿ona formu³¹: y=-13,5x2+67,35x-57,08, cechowa³a siê zadowalaj¹cym poziomem wspó³czynnika R2 równym 0,727. W celu szczegó³owej identyfikacji badanej zale¿noci zdecydowano o dwutorowej eliminacji odstaj¹cych elementów próby w stosunku do dwóch funkcji
trendu. Graficzna interpretacja liniowej funkcji trendu przedstawiona zosta³a na rysunku 3.
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Zaprezentowana zale¿noæ liniowa cechowa³a siê wysokim wspó³czynnikiem R2 równym 0,931, co oznacza w³aciwe dopasowanie do próby badawczej pozbawionej odstaj¹cych przypadków. Funkcja trendu wyra¿ona zosta³a formu³¹: y=33,93x-38,55, co oznacza, ¿e
wraz ze wzrostem poziomu wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej, wzrasta³a d³ugoæ
CKG. Odnosz¹c siê do wzorcowych wielkoci wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej,
zauwa¿ono, ¿e oszacowana funkcja wskazywa³a na optymalny przedzia³ d³ugoci CKG od
2,2 dni do 29,3 dni.
Zaobserwowana prawid³owoæ wskaza³a, ¿e jednostki zwiêkszaj¹ce poziom aktywów
obrotowych poprzez wzrost wartoci zapasów czy te¿ nale¿noci, b¹d jednostki zmniejszaj¹ce wartoæ zobowi¹zañ bie¿¹cych poprzez ograniczanie zobowi¹zañ krótkoterminowych
zwiêksza³y poziom wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej. Wzrost wartoci aktywów
obrotowych przy niezmienionym poziomie wartoci zobowi¹zañ bie¿¹cych determinowa³
wzrost wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej. Analogiczna sytuacja wystêpowa³a w
przypadku CKG. Wyd³u¿anie cyklu nale¿noci w dniach oraz cyklu zapasów w dniach, przy
niezmienionej d³ugoci cyklu zobowi¹zañ krótkoterminowych w dniach determinowa³a
wyd³u¿enie CKG. Analogiczna sytuacja wystêpowa³a w przypadku sta³ego poziomu aktywów obrotowych (cyklu zapasów w dniach oraz cyklu nale¿noci w dniach) oraz jednoczesnego zmniejszania poziomu zobowi¹zañ bie¿¹cych (cyklu zobowi¹zañ krótkoterminowych
w dniach). Powy¿sze prawid³owoci sugeruj¹, i¿ zmiany CKG oraz wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej cechowa³y siê jednakowym kierunkiem zmian. Wyd³u¿anie CKG stymulowa³o wzrost wartoci kapita³u oborotowego netto w przedsiêbiorstwie, który z kolei wp³ywa³ na zwiêkszenie poziomu wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej.
Nierozwi¹zana pozosta³a kwestia inwestycji krótkoterminowych, które wchodz¹ w sk³ad
aktywów oborotowych, a nie s¹ uwzglêdniane w CKG. Mo¿liwa jest zatem sytuacja, w której
przedsiêbiorstwo cechuj¹ce siê wysokim poziomem wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej
nie wyd³u¿a cyklu zapasów w dniach, który z uwagi na specyfikê bran¿y jest znacz¹co ograniczony, ani te¿ nie liberalizuje polityki w zakresie kredytowania kontrahentów poprzez dalsze
wyd³u¿anie cyklu nale¿noci w dniach  jednostka d¹¿y do mo¿liwie krótkiego cyklu inkasa
nale¿noci, jednak¿e takiego, który zapewni jej konkurencyjnoæ na rynku. Przedsiêbiorstwo
d¹¿y równolegle do wyd³u¿ania cyklu zobowi¹zañ krótkoterminowych w dniach  odroczenie
p³atnoci zobowi¹zañ umo¿liwia pozostawienie gotówki w jednostce b¹d te¿ zaanga¿owanie
jej w bie¿¹c¹ dzia³alnoæ. W konsekwencji, pomimo wysokiego poziomu wskanika bie¿¹cej
p³ynnoci finansowej, cykl konwersji gotówki ulega skróceniu.
Przedsiêbiorstwo nie powinno równie¿ przekroczyæ uzgodnionych terminów p³atnoci
zobowi¹zañ, co sprawia, ¿e cykl zobowi¹zañ krótkoterminowych w dniach jest równie¿ ograniczony. W takiej sytucji przedsiêbiorstwa (równie¿ w analizowanej próbie badawczej) zwiêksza³y wartoæ aktywów obrotowych poprzez przyrost inwestycji krótkoterminowych (np. w
postaci gotówki czy te¿ akcji lub udzia³ów). Dzia³anie to, przy niezmienionej wartoci zobowi¹zañ krótkoterminowych, prowadzi³o do zwiêkszenia poziomu wskanika bie¿¹cej p³ynnoci
finansowej, przy jednoczesnym braku wzrostu d³ugoci CKG. Niekiedy, wysoka zdolnoæ
przedsiêbiorstwa do regulowania bie¿¹cych zobowi¹zañ mierzona jako poziom wskanika
bie¿¹cej p³ynnoci finansowej, pozwala³a na negocjowanie d³u¿szych terminów p³atnoci
zobowi¹zañ przedsiêbiorstwa, co dodatkowo skraca³o d³ugoæ CKG [Boer 1999]. Sytuacja ta
widoczna jest na rysunku 2. w dwóch przypadkach otoczonych kó³kiem. Punkty te odchyla³y
siê in minus od liniowej funkcji trendu i wskazywa³y na poziom wskanika bie¿¹cej p³ynnoci
finansowej, od którego CKG wzrasta³ wolniej ni¿ sugerowa³a to liniowa funkcja trendu. Na
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Rysunek 4. Wskaniki bie¿¹cej p³ynnoci finansowej i cykl konwersji gotówki (w dniach)
przedsiêbiorstw wybranych do badania  funkcja kwadratowa
ród³o: obliczenia w³asne.

wyjanienie tendencji dotycz¹cej skacania d³ugoci CKG przy jednoczesnym wzrocie wartoci wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej, pozwala identyfikacja zale¿noci wielomianowej
miêdzy zmiennymi, któr¹ graficznie przedstawiono na rysunku 4.
W efekcie eliminacji odstaj¹cych przypadków zidentyfikowano wielomianow¹ zale¿noæ miêdzy d³ugoci¹ CKG a wartoci¹ wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej. Kwadratowa funkcja trendu cechowa³a siê wspó³czynnikiem dopasowania R2 równym 0,916, co
wskazuje na prawdziwoæ stwierdzonej zale¿noci oraz skutecznoæ eliminacji odstaj¹cych
przypadków. Maksimum funkcji kwadratowej, wyra¿onej formu³¹: y=-14,48x2+68,54x-56,66,
znajdowa³o siê w punkcie (2,36;23,67) i oznaczone zosta³o na rysunku 4. szar¹ kropk¹.
Interpretacja powy¿szych prawid³owoci wskazuje, ¿e jednostki cechuj¹ce siê wskanikiem
bie¿¹cej p³ynnoci finansowej powy¿ej 2,36 wraz z dalszym wzrostem statycznego wskanika p³ynnoci finansowej skraca³y d³ugoæ CKG. Przyczyn¹ zidentyfikowanej zale¿noci
by³a zmiana alokacji poszczególnych sk³adników aktywów obrotowych oraz maksymalne
wyd³u¿anie cyklu zobowi¹zañ krótkoterminowych w dniach (przy zachowaniu uzgodnionych z dostawcami terminów p³atnoci). W badanej próbie, z której odrzucono odstaj¹ce
przypadki, charakterystyczne by³y równie¿ punkty otoczone elips¹ na rysunku 4. Sugerowa³y one dalsze wyd³u¿anie CKG przy jednoczesnym wzrocie wielkoci wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej. By³y one niewyeliminowanymi przypadkami wskazuj¹cymi na
zale¿noæ liniow¹ miêdzy CKG a wskanikiem bie¿¹cej p³ynnoci finansowej.
WNIOSKI
W³aciwe zarz¹dzanie d³ugoci¹ cyklu konwersji gotówki winno pozwoliæ na optymalny wybór pomiêdzy mo¿liwym skracaniem CKG4 a jego wymaganym, optymalnym poziomem, który zapewnia przedsiêbiorstwom p³ynnoæ finansow¹ (wartoæ zapasów i nale¿noci na poziomie wy¿szym ni¿ wartoæ zobowi¹zañ krótkoterminowych). Przeprowadzone
badanie wskaza³o na wystêpowanie zale¿noci miêdzy d³ugoci¹ cyklu konwersji gotówki
a wskanikiem bie¿¹cej p³ynnoci finansowej.
4

Zak³adaj¹c, ¿e ka¿dy cykl pozwala przedsiêbiorstwu na zrealizowanie okrelonej kwoty zysku, zwiêkszenie czêstotliwoci obrotów umo¿liwia wypracowanie wiêkszego zysku globalnego.
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Wzrost wielkoci wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej do poziomu 2,36 powodowa³ wzrost d³ugoci CKG. Zale¿noæ ta mia³a charakter liniowy i opisana zosta³a formu³¹: y=33,93x-38,55. Zale¿noæ ta wskazywa³a na d¹¿enie przedsiêbiorstw do poprawy p³ynnoci finansowej przez zwiêkszanie wartoci aktywów oborotywch g³ównie
poprzez wzrost wartoci zapasów i nale¿noci krótkoterminowych oraz przez zmniejszanie wartoci zobowi¹zañ krótkoterminowych. Zidentyfikowana zale¿noæ stanowi
cenn¹ wskazówkê w szczególnoci dla przedsiêbiorstw cechuj¹cych siê trudn¹ sytuacj¹ w zakresie p³ynnoci finansowej. Liniowa, dodatnia zale¿noæ miêdzy d³ugoci¹
CKG a wskanikiem bie¿¹cej p³ynnoci finansowej przedstawia mo¿liw¹ drogê do poprawy p³ynnoci finansowej przedsiêbiorstwa  wyd³u¿enie CKG np. przez bardziej
liberaln¹ politykê w zakresie kredytowania kontrahentów czy te¿ skrócenie terminu
p³atnoci zobowi¹zañ przedsiêbiorstwa.
Wzrost wielkoci wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej powy¿ej poziomu 2,36 powodowa³ skrócenie d³ugoci CKG. Zale¿noæ ta mia³a charakter funkcji kwadratowej i opisana zosta³a nastêpuj¹c¹ formu³¹: y=-14,48x2+68,54x-56,66. Zale¿noæ ta wskazywa³a na
zmianê alokacji wartoci w zakresie aktywów obrotowych. Z uwagi na ograniczenie d³ugoci cyklu zapasów w dniach oraz racjonalizacji d³ugoci cyklu nale¿noci krótkoterminowych w dniach, przedsiêbiorstwa lokowa³y rodki w inwestycje krótkoterminowe.
Dodatkowo, wskutek wysokiego poziomu wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej, d¹¿y³y do renegocjowania umów w zakresie terminu sp³aty zobowi¹zañ krótkoterminowych. Zidentyfikowana zale¿noæ mo¿e byæ pomocna w szczególnoci dla przedsiêbiorstw cechuj¹cych siê nadp³ynnoci¹ finansow¹. Wielomianowa zale¿noæ miêdzy
d³ugoci¹ CKG a wskanikiem bie¿¹cej p³ynnoci finansowej okrela mo¿liw¹ drogê do
optymalizacji poziomu wskanika bie¿¹cej p³ynnoci finansowej5  skrócenie cyklu konwersji gotówki np. przez mniej liberaln¹ politykê w zakresie kredytowania kontrahentów
czy te¿ renegocjowanie (i w konsekwencji  wyd³u¿enie) terminów p³atnoci zobowi¹zañ.
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Tomasz Pawlonka
LIQUIDITY AND CASH CONVERSION CYCLE IN SELECTED ENTERPRISES
IN THE MEAT INDUSTRY

Summary
Length of cash conversion cycle is an important indicator for assessing the effectiveness of current
management of assets and liabilities, as well as overall business performance. The shorter the cycle, the
more turnover of working capital may make a company. Assuming that each such marketing allows a
company to carry out a certain amount of profit, increasing the frequency of rotation can develop a
greater global profit. Length of cash conversion cycle also affects significantly the liquidity of companies. The increase in cash conversion cycle length stimulates the growth of the current liquidity ratio, but
only to a point. Financial liquidity of companies surveyed in the meat industry is accompanied by a
decreasing trend in the cash conversion cycle length.
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