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ZARZ¥DZANIE ZAPASAMI

Z UWZGLÊDNIENIEM RYZYKA CZASU DOSTAW

I JEGO WP£YW NA WARTOŒÆ PRZEDSIÊBIORSTW A

1. Wstêp

Celem zarz¹dzania finansami przedsiêbiorstwa jest maksymalizacja wartoœci

przedsiêbiorstwa. W naj prostszym ujêciu, o wartoœci przedsiêbiorstwa decyduje
suma zaktualizowanych po koszcie kapita³u, oczekiwanych strumieni pieniê¿nych

generowanych przez przedsiêbiorstwo. Mo¿na tê zale¿noœæ przedstawiæ na pod-

stawie równania 1:

Vp=I3" (1)

t=1 (1 + k)

..

,. gdzie: V p - wartoœæ przedsiêbiorstwa,

CFr - wartoœæ oczekiwanych przep³ywów pieniê¿nych generowanych przez

przedsiêbiorstwo w okresie t,

k - stopa dyskontowa wynikaj¹ca z kosztu kapita³u przedsiêbiorstwa.

Maksymalizacjê wartoœci przedsiêbiorstwa osi¹ga siê nastêpuj¹cymi drogami:

. przez d¹¿enie do maksymalizacji oczekiwanych przep³ywów pieniê¿nych,

. przez minimalizacjê kosztu kapita³u finansuj¹cego dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa,

. przez maksymalizacjê okresu ¿ycia przedsiêbiorstwa (z za³o¿eniem, ¿e bêdzie

ono przez ca³y czas generowaæ dodatnie przep³ywy pieniê¿ne).

Optymalne zarz¹dzanie zapasami przyczynia siê do osi¹gania tego celu poprzez

poœredni wp³yw na wielkoœæ oczekiwanych przep³ywów pieniê¿nych (minimaliza-

cja kosztów zwi¹zanych z zapasami), obni¿enie kosztu finansowania dzia³alnoœci

przedsiêbiorstwa (dziêki minimalizacji ryzyka zwi¹zanego z zarz¹dzaniem zapasa-

mi) oraz wspomaganie kontynuacji dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa (dziêki zapew-
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nieniu optymalnej wielkoœci zapasów materia³ów i surowców pozwalaj¹cych na

realizowanie produkcji na wymaganym poziomie).

2. Potrzeba ograniczania ryzyka w zarz¹dzaniu finansami

przedsiêbiorstwa

Zarz¹dy zwiêkszaj¹ wartoœæ kierowanych przez siebie przedsiêbiorstw miêdzy
innymi poprzez maksymalizacjê okresu ¿ycia przedsiêbiorstwa (z za³o¿eniem ge-

nerowania przez nie dodatnich przep³ywów pieniê¿nych) oraz minimalizacjê kosztu

kapita³u. Obie te wartoœci s¹ wra¿liwe na poziom ryzyka zwi¹zanego z dzia³al-

noœci¹ przedsiêbiorstwa.

W miarê wzrostu ryzyka obni¿a siê prawdopodobieñstwo d³ugiego okresu ¿y-
cia przedsiêbiorstwa, a wzrasta prawdopodobieñstwo jego upad³oœci. Koszt kapita-

³u natomiast jest tym wy¿szy, im wy¿szy jest poziom ryzyka, poniewa¿ w zwi¹zku

z ryzykiem dostawcy kapita³u domagaj¹ siê wy¿szej stopy zwrotu.

Podstawowym celem zarz¹dzania zapasami jest, zjednej strony, utrzymywanie

jak naj ni¿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 lub

zwyczajny brak wyrobów gotowych w czasie, gdy znajduj¹ siê chêtni do zakupu

(rozczarowani mog¹ zwróciæ siê ze swoim popytem do konkurencji).
Nadmierne zamro¿enie œrodków pieniê¿nych w zapasach przyczynia siê do

obni¿ania wartoœci przedsiêbiorstwa, gdy¿ negatywnie odbija siê na poziomie prze-
p³ywów pieniê¿nych. Z drugiej strony, obni¿enie przychodów ze sprzeda¿y tak¿e

niszczy wartoœæ przedsiêbiorstwa w wyniku obni¿ania przep³ywów pieniê¿nych.

W celu optymalizacji poziomu zapasów w przedsiêbiorstwie stosuje siê w przed-

siêbiorstwach wiele metod.

3. Proste metody monitorowania poziomu zapasów

Metoda ABC jest wykorzystywana w procesie monitorowania zapasów -

umo¿liwia minimalizowanie kosztów tego procesu. G³ówn¹jej ide¹ jest podziele-

nie zapasów utrzymywanych w przedsiêbiorstwie na trzy grupy, oznaczone jako A,

B, C. Grupa A zawiera zapasy o najwiêkszym znaczeniu dla normalnego przedsiê-

biorstwa, najczêœciej s¹ to zapasy zwi¹zane z najwiêkszymi inwestycjami, lub

takie, których niedobór wi¹¿e siê z bardzo du¿ym zagro¿eniem reputacji przedsiê-

biorstwa i z kosztami. Jest to najczêœciej najmniej liczna grupa zapasów w przed-
siêbiorstwie, ale tej grupie poœwiêca siê najwiêcej uwagi. Grupa B to zapasy po-

œrednie. Grupa C uwzglêdnia tanie lub ³atwe w zast¹pieniu zapasy. Jest to najbar-

dziej liczna kategoria zapasów, ale ich znaczenie jest najmniejsze. Na monitorowa-
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\ nie tej grupy przeznacza siê najmniej czasu i najczêœciej wystarcza zastosowanie

do niej metody czerwonej linii lub metody dwóch koszy.
Metoda czerwonej linii jest prost¹ metod¹ wyznaczania momentu sk³adania

I~ zamówienia na kolejn¹ dostawê materia³ów, stosowan¹ dla materia³ów grupy C.

J Polega ona na tym, ¿e materia³y te sk³aduje siê w odpowiednim pomieszczeniu

(lub pojemniku) i w miarê ich zu¿ywania obni¿a siê ich poziom. Jeœli zapas obni¿y
,~, siê wystarczaj¹co, ods³oniêta zostaje czerwona linia sygnalizuj¹ca koniecznoœæ

z³o¿enia zamówienia.

Metoda dwóch koszy polega na tym, ¿e materia³y umieszcza siê w dwóch

pojemnikach. O koniecznoœci z³o¿enia zamówienia informuje fakt wyczerpania siê
zapasów z jednego z nich. W trakcie realizacji zamówienia wykorzystywane s¹

zapasy z drugiego pojemnika (stanowi¹cego zapas rezerwowy). Wyczerpanie zapa-
sów z drugiego pojemnika jest kolejnym sygna³em i równoczeœnie pocz¹tkiem

korzystania z materia³ów znajduj¹cych siê w pojemniku pierwszym (który tymcza-

sem zosta³ uzupe³niony).

W celu zarz¹dzania i monitorowania zapasów z grupy A nale¿y stosowaæ bar-
t dziej z³o¿one modele, takie jak model optymalnej wielkoœci zamówienia i model

l optymalnej partii produkcji, które zosta³y omówione w dwóch nastêpnych punk-

tach.

4. Modele EOQ i VBEOQ

Model optymalnej wielkoœci zamówienia (economic order quantity mode/) jest

; takim modelem zarz¹dzania zapasami, w którym przyjmuje siê optymaln¹ wielkoœæ

~ dostawy, gwarantuj¹c¹ minimalizacjê ca³kowitych kosztów zapasów.

Dzia³anie tego modelu przedstawione jest na rys. l. Model okreœlaj¹ wzory (2)
i (3):

EO

Q = Q = ~2.P.Kz = ,ê2.P.Kz (2
)opt C. v K'

u

gdzie: EOQ - optymalna wielkoœæ zamówienia,
~ p - roczne zapotrzebowanie na dany rodzaj zapasów,

Kz - koszty tworzenia zapasów,
Ku - koszty utrzymania zapasów (bez kosztów utrzymania zapasu bezpie-

czeñstwa),
C - procentowy udzia³ kosztu utrzymania zapasów,

v -jednostkowy koszt (cena) zamówionych zapasów.

Procentowy udzia³ kosztu utrzymania zapasów wynika z tego, ¿e koszty utrzy-
mania zapasów rosn¹ proporcjonalnie do poziomu zapasów w przedsiêbiorstwie.

Udzia³ ten jest sum¹ kosztów:
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Rys. l. Dzia³anie modelu optymalnej partii zamówienia

•ród³o: [Kalberg, Parkinson 1993, s. 538].

. alternatywnych (równych kosztowi kapita³u finansuj¹cego przedsiêbiorstwo),

. magazynowania, prze³adunku i transportu wewn¹trzzak³adowego zapasów,

. ubezpieczenia,

. psucia siê [Sierpiñska, Wêdzki 2002, s. 112].

Wynika st¹d, ¿e procentowy udzia³ kosztu utrzymania zapasów jest zazwyczaj

wy¿szy ni¿ koszt kapita³u finansuj¹cego przedsiêbiorstwo.

TCI=~oKz +(i+Zb )ovoC, (3)

gdzie: TCI - ca³kowite koszty zapasów,
Q - wielkoœæ partii dostawy, ,

zb - poziom zapasu bezpieczeñstwa. ;

Przyk³ad 1. Ile wyniesie optymalna wielkoœæ zamówienia dla przedsiêbiorstwa
Alfa na podstawowy surowiec do produkcj i, ca³kowite koszty zapasów oraz zapas
alarmowy, jeœli wiadomo, ¿e przeciêtny okres realizacji zamówieñ wynosi 4 dni,

roczne zapotrzebowanie na ten surowiec to 217 000 kg, koszty zamawiania wyno-

sz¹ 36 z³, a cena l kg to 2 z³ przy procentowym udziale kosztu utrzymania zapasów

równym 25%. Efektywna stopa opodatkowania przedsiêbiorstwa Alfa wynosi 20%.

~ Koszt kapita³u s³u¿¹cego do finansowania przedsiêbiorstwa wynosi 15%. Poziom

I zapasu bezpieczellstwa zosta³ ustalony na poziomie 200 kg. Jaki wp³yw na wartoœæ

przedsiêbiorstwa mia³oby zamawianie w partiach po 5000 kg lub w partiach po

6000 kg? r

Pierwszym krokiem jest zastosowanie wzoru 2 i wyznaczenie optymalnej wiel- ~

koœci zamówienia:

r

I

1

!

I
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EOQ= /2.217000.36 = 5590 k

V 0,25 x 2 g .

Wynika st¹d, ¿e bêdzie:

N = 217000 = 38,82 ~ 39 dostaw w ci¹gu roku, natomiast przeciêtny stan za-
5590

pasów (istotny do szacowania L1KON wykorzystywanego do szacowania przep³y-
wów pieniê¿nych) wyniesie:

~ + 200 = 2995 kg, co odpowiada:

2

2995.2= 5990 z³ zamro¿onym w zapasach surowca do produkcji, którego

dotyczy ten przyk³ad.

Ca³kowite koszty zapasów oblicza siê za pomoc¹ wzoru (3):

TC/=~'36+(~+200 ).2.0,25=2895 (z³).

Zapas alarmowy wyniesie:

A/=~.2+200= 1406 (kg).

Jeœli w³aœciciel przedsiêbiorstwa Alfa zdecydowa³by siê na zakup surowca

w partiach po 5000 kg lub po 6000 kg, to koszty utrzymywania zapasów oraz

poziom zapasów kszta³towa³yby siê nastêpuj¹co:

217000 (5000 )TC/sooo = 5000 .36 + ~ + 200 .2.0,25 = 2912 (z³),

217000

( 6000 )TC/6000 = 6000.36+ ~+200 .2.0,25=2902 (z³).

Jak widaæ, w obu przypadkach ca³kowite koszty zapasów s¹ wiêksze. Aby

sprawdziæ wp³yw odchyleñ zamówieñ od optymalnego poziomu na rynkow¹

wartoœæ przedsiêbiorstwa, nale¿y oszacowaæ wielkoœæ przyrostu kosztów:

L1TCIsooo = 2912 - 2895 = 17 (z³),

~ L1TCI6000 = 2902 - 2895 = 7 (z³).
~

Kolejnym krokiem jest oszacowanie zaanga¿owania kapita³u przedsiêbiorstwa

w zapasy surowca:

( 5000 )ZAPsooo =2. ~+200 =5400 (z³),

.! -
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( 6000 )ZAP6000 = 2. ~ + 200 = 6400 (z³). "

Jak widaæ, w pierwszym przypadku zaanga¿owanie kapita³u w zapasy surowca f

jest wiêksze, natomiast w drugim przypadku - mniejsze. Aby sprawdziæ wp³yw f

odchyleñ zamówieñ od optymalnego poziomu na rynkow¹ wartoœæ przedsiêbior-
stwa, nale¿y oszacowaæ wielkoœæ przyrostu zapasów:

LlZAP5000 = 5400 - 5990 = -590 (z³),

LlZAP6000 = 6400 - 5990 = 410 (z³). f

Oszacujmy wp³yw obu zmian na wartoœæ przedsiêbiorstwa Alfa. Na podstawie r

wzoru (4):

CF, = (CRt - KSBD - KZt -D) x (1- T) + D-LiKONt, (4)

mo¿na stwierdziæ, ¿e na przep³ywy pieniê¿ne w sposób trwa³y oddzia³uje zmiana
kosztów. Jak widaæ, jest ona skorygowana o tarczê podatkow¹ (1 -1). Jednorazo-

wo zostanie uwzglêdniona zmiana poziomu zapasów, równa w tym przypadku

zmianie kapita³u obrotowego netto LiKON = LlZAP. Bior¹c powy¿sze informacje '

pod uwagê, szacujemy przyrost wartoœci przedsiêbiorstwa dla partii dostawy rów- .

nej 5000 kg i 6000 kg: ~

I

17.(1-0,2)

LlV50oo=590- 015 =500 (z³), .

,

7. (1- 0,2) ,

LlV6000=-4l0- 015=-447,3 (z³).

,

Jak widaæ, w pierwszym przypadku wartoœæ przedsiêbiorstwa wzros³a.

Oznacza to, ¿e model EOQ jest modelem nie wyznaczaj¹cym optymalnej wielkoœæ
dostawy z punktu widzenia maksymalizacji bogactwa w³aœcicieli. Minimalizuje on
koszty ca³kowite zapasów, jednak¿e nie jest to wielkoœæ dostawy maksymalizuj¹ca

I
wartoœæ przedsiêbiorstwa.

Z punktu widzenia maksymalizacji wartoœci przedsiêbiorstwa nale¿a³oby J

wyznaczaæ partiê dostawy na podstawie wzoru: l

r

VBEOQ= 2.(1- T). Kz' P, (5)'

v.(k+C.(I-T») [

f

gdzie: k - koszt kapita³u finansuj¹cego przedsiêbiorstwo, t

VBEOQ- wielkoœæ jednego zamówienia optymalna z punktu widzenia

maksymalizacji wartoœci przedsiêbiorstwa.

Dla przedsiêbiorstwa Alfa tak wyznaczona wielkoœæ jednego zamówienia

wynOSI:
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VBEOQ= 2.(1-0,2).36.217000 =4226

(k :.\

2.(0,15+0,25'(1-0,2))~' ,:~

Dokonanie obliczeñ dla zamówieñ wielkoœci 4226 kg poka¿e, i¿ jest to w isto-
cie najbardziej korzystny z punktu widzenia g³ównego celu zarz¹dzania finansami

przedsiêbiorstwa poziom zamówieñ:

217000
( 4226 )TCI4226= 4226 .36+ -y+200 .2.0,25=3005 (z³),

LiTCI4226 = 3005 - 2895 = 110 (z³),

( 4226 )ZAP4226 = 2. -y + 200 = 4626 (z³),

LiZAP4226 = 4626 - 5990 = -1364 (z³),

110.(1-0,2)

Li V 4226 = 1364 - 0,15 = 777,33 (z³).

Jak widaæ, przyrost wartoœci przedsiêbiorstwa jest tutaj najwy¿szy.

5. Zapas bezpieczeñstwa

Zagadnieniem szczególnie nas interesuj¹cym jest wyznaczanie zapasu bezpie-

czeñstwa w sytuacji, gdy znane nam parametry obarczone s¹ ryzykiem. Ryzyko

jest prawdopodobieñstwem wyniku innego ni¿ oczekiwany. W naszym przypadku

jest to otrzymanie zapasów w innym terminie, ni¿ za³o¿yliœmy. Wiedzê o prawdo-
podobieñstwie uzyskania odchylel1 od za³o¿eñ dotycz¹cych terminów dostaw czer-

pie siê najczêœciej z przesz³oœci. Natomiast nasze decyzje w zakresie zarz¹dzania

zapasami dotycz¹ przysz³oœci. Dlatego mo¿e okazaæ siê, ¿e nasza wiedza pocho-

dz¹ca z danych historycznych, a dotycz¹ca ryzyka zwi¹zanego z dostawami mate-

ria³ów i surowców do produkcji lub z tempem zu¿ycia tych zapasów, jest wiedz¹

cenn¹, lecz niestety ju¿ nieaktualn¹. Zawsze istnieje mo¿liwoœæ, ¿e niesolidny do-

stawca zacznie siê lepiej wywi¹zywaæ ze swoich zobowi¹zañ i odwrotnie, ¿e nie-

zawodny dostawca zacznie byæ niesolidny. Podobne zmiany mog¹ zajœæ w tempie
zu¿ycia materia³ów i w innych parametrach wp³ywaj¹cych na nasz¹ ocenê ryzyka

zwi¹zanego z dostawami maj¹cymi na celu odnawianie zapasów.
Przyk³ad 2. Przedsiêbiorstwo Gamma, dokonuj¹ce napraw sprzêtu wydobyw-

czego, wykorzystuje w procesie œwiadczenia us³ug z³¹cza tytanowe. Zapotrzebo-

wanie na ten surowiec wynosi 6480 sztuk rocznie. Na rynku istniej¹ dwaj dostaw-

cy, A i B, oferuj¹cy identyczne warunki dostaw. Cena z³¹czy wynosi u nich 24 z³

za sztukê, dostawa trwa 14 dni, koszty utrzymania zapasów wynosz¹ 19%, koszt

kapita³u finansuj¹cego przedsiêbiorstwo - 17%, efektywna stopa opodatkowania - 20%,

"-
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koszty zamówienia - 100 z³, koszt braku zapasów - 4000 z³. Do tej pory przedsiê-

biorstwo korzysta³o z us³ug obu dostawców, jednak¿e analiza ostatniego roku

wspó³pracy wykaza³a, ¿e obaj dostawcy nie byli tak samo solidni. Dostawca A by³
bez zarzutu, dostawca B czêsto nie dotrzymywa³ terminów realizacji zamówienia-

co prawda czêsto pojawia³ siê 2-3 dni przed umówionym terminem, ale równie

czêsto pojawia³ siê nawet 4 dni po terminie. Zu¿ycie zapasów przez przed-

siêbiorstwo jest tak¿e obarczone ryzykiem, nie mo¿na bowiem dok³adnie zaplano-

waæ wszystkich napraw i liczby zu¿ywanych z³¹czy. Na podstawie danych histo- l

rycznych oszacowano, ¿e odchylenie standardowe zu¿ycia zapasów w ci¹gu jedne- I

go cyklu zapasów wynosi 70, odchylenie standardowe okresu dostawy w przypad- I

ku korzystania z us³ug dostawcy A - zero, a w przypadku dostawcy B - 3 dni. Na- [

le¿y oszacowaæ zapas bezpieczeñstwa przy wspó³pracy z dostawc¹ A oraz przy za- f

³o¿eniu, ¿e nie ma ryzyka zwi¹zanego z zu¿yciem materia³ów, w przypadku korzy- ;

stania z us³ug dostawcy B, nastêpnie - przy istnieniu ryzyka zwi¹zanego z zu¿y- [

ciem materia³ów w przypadku korzystania z us³ug dostawcy B. Kolejnym krokiem 1

jest sprawdzenie, jak na wartoœæ przedsiêbiorstwa wp³ywa ryzyko. Zak³adamy, ¿e f

przedsiêbiorstwo w celu wyznaczenia optymalnej wielkoœci zamówienia stosuje t

model EO Q . r

l

EO Q = '2.6480.100=53311~534 i

V 0,19.24 ' . I

f

Szacujemy zapas bezpieczeñstwa w sytuacji, kiedy zu¿ycie zapasów jest obar-
czone ryzykiem. W tym celu wykorzystuje siê wzór (5) [Piotrowska 1997, s. 57]:

Z - ~ -2s2.ln~~~2 I C.Q.s.v..J2; (6)b - - .s . n

P.Kbz '

gdzie: s - odchylenie standardowe zu¿ycia zapasów,
Kbz - koszt braku zapasów. t

,

i

Z = -2.702.1 0,19.534.70.24..J2-:3J4l6=?0058~201 r

b, Al n 6480.4000 -,. !

W takim przypadku poziom zapasów wyniesie:

ZAPAl =21'(³Jf+201)=11232 (z³). r

³

i
Porównanie tej wielkoœci z poziomem zapasów w sytuacji wolnej od ryzyka po- )

zwala zauwa¿yæ, ¿e zapas bezpieczeñstwa wynosi:
/

Z = -2.021 0,19'534.0.24..J2~J4l6=0 ³

b, AD n 6480.4000' ,

r

f

i

³

1

-- L
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zatem zapasy bêd¹ siê kszta³towaæ na poziomie:

ZAPAO =24'(~+O )=6408 (z³),

a przyrost zapasów w zwi¹zku z tym wyniesie:

L³ZAP Al = 11232 - 6408 = 4824 (z³).

Druga sytuacja dotyczy korzystania z us³ug przedsiêbiorstwa B przy za³o¿eniu
nieistnienia ryzyka zwi¹zanego z poziomem zu¿ycia zapasów. W takim przypadku

mamy do czynienia z odchyleniem standardowym okresu dostawy. Aby zastoso-

waæ wzór 5, nale¿y odchylenie czasu dostawy zamieniæ na odchylenie zu¿ycia ma-
teria³ów. Jak wiadomo, przeciêtne dzienne zu¿ycie wynosi 6480/360 = 18 sztuk,

dlatego trzydniowe odchylenie terminu dostawy jest równowa¿ne z odchyleniem

zu¿ycia wynosz¹cym 54 sztuki. W takiej sytuacj i zapas bezpieczeñstwa wyniesie:

Z = -2.542.1 0,19.534.54.24..JN::i""4i6=15955~160

b,BO n 6480.4000 "

a poziom zapasów:

ZAPBO = 24 . ( ~ + 160 ) = 10248 (z³).

Porównujemy tê wielkoœæ z poziomem zapasów w sytuacji wolnej od ryzyka.

Widaæ, ¿e przyrost zapasów wyniesie:

L³ZAPBO = 10 248 - 6408 = 3840 (z³).

Kolejna sytuacja to ta, kiedy przedsiêbiorstwo korzysta z us³ug przedsiêbior-

stwa B i istnieje ryzyko zwi¹zane z zu¿yciem materia³ów. Wtedy wykorzystuje siê

wzór (6) [Piotrowska 1997, s. 60]:

1_2 , _2 "., - - Sc = V sI + s2 + 2 . sI . s2 . co~, 2 , (7)

gdzie: Sc - ca³kowite odchylenie standardowe,

sI - odchylenie standardowe pierwszego rozk³adu,

s2 - odchylenie standardowe drugiego rozk³adu,

carl 2 - wspó³czynnik korelacji miêdzy pierwszym i drugim rozk³adem;

, kiedy oba rozk³ady s¹ normalne, wspó³czynnik ten jest równy zeru;

dla zadañ tego typu zaz\"'Yczaj przyjmuje siê normalnoœæ rozk³adu

prawdopodobieñstwa.

c-

."
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,c W naszym przypadku ca³kowite odchylenie standardowe bêdzie wynosi³o:

!:

~" 1__" -"

m Sc ="'/702 +542=88,41.

!;

i W zwi¹zku z tym zapas bezpieczeñstwa wyniesie:

Z = -2.88412.1 0,19.534'24'~416=246

b, BI , n 6480. 4000 .

W takim przypadku poziom zapasów wyniesie:

ZAPBl = 24.( ~+ 246) = 12 312 (z³),

Porównanie tej wielkoœci z poziomem zapasów w sytuacji wolnej od ryzyka poka-
zuje, ¿e przyrost zapasów wyniesie:

L1ZAPBI = 12 312 - 6408 = 5904 (z³).

Ostatnim etapem jest sprawdzenie, jak ryzyko wp³ywa na wartoœæ przedsiê-

biorstwa, w sytuacji gdy jego kierownictwo wybra³o model EOQ do wyznaczania
optymalnej partii dostawy. W tym celu szacujemy poziom ca³kowitych kosztów

zapasów:

6480

TCI

AO =-.100.6408,019 = 2431

( z³ )534 ' ,

6480

TCIAI =534.100,11232,0,19=3348 (z³),

6480TCI BO = 534 .100+ 10248.0,19 = 3161 (z³),

6480TCIBI =534,100+ 12 312 .0,19 = 3553 (z³).

Otrzymane wyniki wykorzystujemy do oszacowania zmian wartoœci przedsiê-

biorstwa. W zwi¹zku z niepewnoœci¹ co do tempa zu¿ycia zapasów, wartoœæ przed-

siêbiorstwa Gamma obni¿y siê o:

L1V Al = -4824 - (3348- 2ij~ ~), (1- 0,2) = -9139,29 (z³).
,

W wyniku oddzia³ywania ryzyka zwi¹zanego z terminowoœci¹ dostaw realizo-

wanych przez przedsiêbiorstwo B, przy za³o¿eniu braku zmiennoœci tempa zu¿ycia

materia³ów, wartoœæ przedsiêbiorstwa Gamma obni¿y³aby siê o:
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LiVBO = -3840 - (3161- 251~. (1- 0,2) = -7275,29 (z³).
,

,
t Jeœli przedsiêbiorstwo znalaz³oby siê pod wp³ywem zarówno niepewnoœci co

S do tempa zu¿ycia materia³ów, jak i ryzyka nieterminowych dostaw, jego wartoœæ
~)

r~ obni¿y³aby siê o:

!~

;~ LiVBl = -5904- (3553 -2~~;).(1-0,2) = -11184 (z³).

,

6. Podsumowanie
:;
~

I Przedstawione w artykule metody nadaj¹ siê do analizy ryzyka dostaw w pro-

I cesie zarz¹dzania zapasami w prawie wszystkich przedsiêbiorstwach produkcyj-

i nych. Ich prostota i zadowalaj¹ce mo¿liwoœci oceny ryzyka s¹ wystarczaj¹c¹ re-

i komendacj¹ do ich powszechnego stosowania. Metody te, jako spójne z g³ównym

celem finansowym zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, wspomagaj¹ unikanie nega-

tywnego wp³ywu ryzyka na podejmowanie decyzji dotycz¹cych zapasów, a co za

tym idzie, wp³ywaj¹ na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa.
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INVENTORIES MANAGEMENT, DELIVERY RISK AND V ALUE
OF THE FIRM

Summary

Maximization of wealth of his owners is the basic financial aim in management of enterprise. In-

ventories management which control risk contributes to realization this aim. ArticIe presents accessi-

ble for enterprises methods which control delivery risk in inventories management decision making

by firm.

Dr Grzegorz Michalski jest pracownikiem Katedry Zarz¹dzania Finansami Przedsiêbiorstwa

Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu.
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