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" Zastosowanie modeli zarz~dzania srodkami pieni~znymi
i w przedsi~biorstwie
~

~
; 1, WprowadzeDie

Podstawowym celem zarz(\.dzania srodkami pieni~Znymi w kaZdym przedsi~-
biorstwie jest, z jednej strony, utrzymywanie jak najniZszego ich poziomu, ponie-
waZ ich posiadanie wi(\.Ze si~ z zamrozeniem kapitalu. Z drugiej strony, zbyt niski
poziom srodkow pieni~Znych moze negatywnie wplywac na stabilnosc fmansow(\.
przedsi~biorstwa i przez wzrost ryzyka zwil\.Z3nego z jego dzialalnosci(\. zmniej-

I szac w~os~ przedsi~~ior~twa. R~~oczes~e ,nadmieme -z:amr°zenie, kapi~~
przyczyma Sl~ do obrnzanla wartOSCl przedsl~blorstwa, gdyz negatywnie odblJa
si~ na poziomie przeplywow pieni~Znych, Zarazem wzrost kosztu finansowania
wynikaj(\.cy ze wzrostu ryzyka i wzrost prawdopodobienstwa wyst~ienia trudno-
sci finansowych takZe niszcz(\. wartosc przedsi~biorstwa.

I "i ;) 2 Okr ' 1 ' k ' t I ' tti ~ . es eDle apl a u pracuJ~cego De 0
;;,

. Kapital pracuj(\.cy netto (ang, net working capita/) jest cz~sci(\. aktywow bie-

;1:: z(\.~ych !~ansow.an(\. kap~tal~ .stalymi. Kap!~al, obrotowy ?etto to ro~ica ak~-

; wow blez(\.cych 1 pasywow blez(\.cych tub rozmca pasywow stalych 1 aktywow
~ stalych. Jest on skutkiem braku synchronizacji mi~dzy formalnym powstaniem

przychodow ze sprzed!lZy a rzeczywistym wplywem srodkow pieni~Znych wy-
nikaj(\.cym ze sci~~cia naleZnosci oraz rozbieZnosci w czasie powstania kosz-

c

.,it tow a rzeczywistym WYPlywem srodkow pieni~Znych zwi(\.Zanym ze splat(\. zo-
I~ bowi(\.zan. Wyznacza si~ go na podstawie wzoru:

, NWC=CA-CL=AAR+A1N+C-AAP
, I.
."1,
~,"", dz' ATTJ"' C k 't' L'AT ~; g Ie: IV'" - aplta1 pracuRcy netto, A 1V - zapasy,
;i CA - aktywa biez~ce, C - srodki pieni~zne i ich ekwiwalenty,
:II CL - pasywa bie~ce, AAP - kr6tkotenninowe zobowi~zania,
'c AAR - naleznosci,

I'
i

ri
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W trakcie szacowania przeplywOw pieni~Znych przyrost kapitalu pracujl\.ce-
go netto wil\.ze si~ z "zamrozeniem" srodkow przeznaczonych na jego tworzenie.
Jesli przyrost ten jest dodatni, oznacza to coraz wi~ksze zaangaZowanie srod-
kow, co pomniejsza przeplywy pieni~Zne. Wzrost poziomu produkcji pocil\.ga za
sobl\. koniecznosc zwi~kszenia zapasow, a cz~sto takZe naleZnosci i srodkow
pieni~Znych. Cz~sc tego przyrostu b~dzie finansowana zobowia..zaniami biezl\.-
cymi. Reszta (uwidoczniona jako przyrost kapitalu pracujl\.cego netto) b~dzie
wymagala innego rodzaju finansowania.

3. Szacowanie wartosci przedsi~biorstwa

Interesujl\.ce dla nas, z punktu widzenia glownego celli zarzl\.dzania finan-
sami przedsi~biorstwa, jest sprawdzenie, w jaki sposob zmiana poziomu srod-
kow pieni~Znych wplynie na wartosc przedsi~biorstwa. W tym celli wykorzysta-
ny zostanie wzor opierajl\.cy si~ na zalozeniu, ze wartosc przedsi~biorstwa jest
suml\. zdyskontowanych wolnych przeplywow srodkow pieni~Znych dla przed-
si~biorstwa (FCFF - ang.free cash flow to firm):

v=f~~
t=1 (1 + k Y

gdzie: V - wartosc przedsi~biorstwa,
FCFF,- wolne przeplywy pieni~zne generowane przez przedsi~biorstwo
w olcresie t,
k - stopa dyskonta reprezentuj'4.ca koszt kapitalu finansuj'4.cego przedsi~bior-
stwo.

W liczniku prawej strony rownania znajdujl\. si~ przeplyWY pieni~Zne gene-
rowane przez przedsi~biorstwo. SI\. one najcz~sciej szacowane na podstawie

wzoru:

FCF~ =(CR,-FCWD -VCt -D)x(l-T)+D-!!.NWC,

gdzie: CR,- przychody ze sprzeda'Zy,
FCWD - koszty stale bez uwzgl~dnienia amortyzacji,
VC/ - koszty zmienne w olcresie t,
D - amortyzacja,
T - efektywna stopa podatkowa,
.1NWC - przyrost kapitalu pracuj'4.cego netto.

Zmiany w poziomie srodkow pieni~Znych majl\. Wplyw na poziom kapitalu
pracujl\.cego netto oraz na wielkosc kosztow operacyjnych przedsi~biorstwa.

\

\
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4. Warunki zastosowania modeli zarz'"}.dzania gotowk'"}.

Celem zarz("4:.dzania srodkami pieni~mymi jest wyznaczenie zasob6w srod-
k6w pieni~mych w przedsi~biorstwie na takim poziomie, aby przyczynial si~ on
do wzrostu bogactwa wlascicieli. Innymi slowy, chodzi 0 doprowadzenie utrzy-
mywanych w przedsi~biorstwie zasob6w srodk6w pieni~mych do takiego po-
ziomu, kt6ry jest optymalny z punktu widzenia zbilansowania koszt6w utrzy-
mywania srodk6w pieni~mych i koszt6w posiadania zbyt malych ich zasob6w.
Typ i rozmiar tych koszt6w jest cz~sciowo uzaleZniony od specyfiki strategii

finansowej prowadzonej przez przedsi~biorstwo.
Obserwuj("4:.c biez("4:.ce Wplywy i WYPlywy przedsi~biorstwa, mama zauwaZyc,

ze istniej("4:. cztery zasadnicze sytuacje zwi("4:.zane z operacyjnymi przeplywami
srodk6w pieni~znych zachodz("4:.ce w przedsi~biorstwie:

- gdy przyszle Wplywy i WYPlywy srodk6w pieni~mych s("4:. mozliwe do

przewidzenia i WplyWY przewyzszaj("4:. WYPlywy,
- gdy przyszle Wplywy i WYplywy srodk6w pieni~mych s("4:. mozliwe do

przewidzenia i WYplyWY przewyzszaj("4:. Wplywy,
- gdy przyszle Wplywy i WYplywy srodkow pieni~mych s("4:. mozliwe do

przewidzenia, jednakZe nie mama ustalic, jakiego rodzaju przeplywy
pieni~me przewazaja..,

- gdy przyszle Wplywy i WYPlyWY srodk6w pieni~mych Die s("4:. mozliwe do

przewidzenia.
W zalemosci od tego, jaki charakter i jakie rozmiary w przedsi~biorstwie

maj("4:. WplyWY i WYplyWY pieni~me, mama do zarz("4:.dzania poziomem srodk6w
pieni~mych stosowac jeden z czterech modeli. Oczywiscie Die jest konieczne,
aby w danym przedsi~piorstwie w sposob staly wyst~powala jedna z wyzej wy-
mienionych sytuacji. To sarno przedsi~biorstwo maze miec zarowno okresy,
w kt6rych w staly sposob wyst~puje nadwyZka wplyw6w srodkow pieni~znych
nad ich WYPlywami, jak i takie, w ktorych wyst~puje tendencja odwrotna lub nie
jest mozliwe jej okreslenie. Podobnie ma si~ rzecz z przewidywalnosci("4:. przy-
szlych wplyw6w i WYPlyw6w. Mozliwe S("4:. okresy, w ktorych bez wi~kszych
trudnosci mama przewidziec Wplywy i WYPlywy, jak i okresy, gdy staje si~ to
bardzo trudne lub calkowicie niemozliwe.

5. Model Baumola

Jest to tzw. klasyczny model zarz("4:.dzania srodkami pieni~mymi. Jego zalo-
zenia m6wi("4:. 0 tym, ze przedsi~biorstwo otrzymuje regularne i okresowe Wply-
wy srodkow pieni~mych, natomiast wydatkuje je w spos6b ci~ly i ze stalym
tempem.1 W momencie otrzymania srodkow pieni~mych przedsi~biorstwo prze-

I W. Baumol: The T~ansa~tions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach, "Quar- l
terly Journal of EconomIcs", ltstopad 1952, s. 545-556. ~--~-~-- ~- ~I:;
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kazuje wystarczaja,.ca,. ich cz~SC na pokrycie WYPlywow. Dzieje si~ tak aZ do '

otrzymania nast~pnego WplyWU srodkow pieni~Znych. Jest to model, ktorego i
stosowanie zalecic moZna w sytuacji, gdy przyszle Wplywy i WYPlywy srodkow f
pieni~Znych zwia,.zanych z dzialalnoscia,. operacyjna,. sa,. mozliwe do przewidze-
cia, i rownoczesnie WYplywy operacyjne przewyzszaja,. Wplywy. Model Baumola i

sklada si~ z dwoch rodzajow aktywow: srodkow pieni~znych i (obcych) papie- ,
row wartosciowych przeznaczonych do obrotu, ktore przynosza,. dochod w po- r

staci odsetek w ci~ kaZdego okresu. f

Przyklad 1.
Przedsi~biorstwo Alfa na pocza,.tku dzialalnosci posiada 1000 zl, natomiast I

WYplywy srodkow pieni~Znych przewyzszaja,. Wplywy 0 200 zlotych tygodnio-
woo Wynika sta,.d, ze poziom srodkow pieni~Znych przedsi~biorstwa spadalby do ,
zera po pi~ciu tygodniach dzialalnosci. Przeci~tny poziom srodkow pieni~Znych
wynosilby wowczas:

C . =~=500 zl
bau 2

Pod koniec dziesia,.tego tygodnia przedsi~biorstwo musialoby uzupelnic swo-
je zapasy srodkow pieni~Znych, pozbywaja,.c si~ (obcych) papierow wartoscio- i

wych tub zacia.gaja,.c kredyt. Ustalenie gomego poziomu srodkow pieni~znych na I

wyzszym poziomie pocia.galoby za soba,. to, ze srodkow pieni~Znych starczyloby
na dluzej. Przedsi~biorstwo rzadziej musialoby zdobywac brakuja,.ce srodki, ,

a przeci~tny poziom srodkow pieni~znych rowniez wzroslby. SprzedaZy papie-
row wartosciowych i zacia.ganiu kredytow towarzysza,. koszty transakcyjne, na-
tomiast wyzszy poziom srodkow pieni~Znych wia,.ie si~ z nizszymi kosztami
transakcyjnymi przypadaja,.cymi na I zl srodkow pieni~Znych.

poziom I

srodk6w
pieni~Znych

poziom
maksymalny

2C
I

! poziom 1

sre~ I

~
,
. ,

zasoby ,
koncowe = 0 f

czas

" Rys. 1. Zasoby srodk6w pieni~Znych w modelu Baumola. Eiiill~l i Zr6dlo: I..F. Weston, E. F. Brigham: Essentials ofManagerialF' ce, The D
! Press, ChIcago 1990, s. 448. ,
.,. .
'1 I

fc.,.
i

~ --~~_.
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Utrzymywaniu srodkow pieni~Znych na okreslonym poziomie towarzyszy
utrata jawnych dochodow z tytulu posiadania (obcych) papierow wartoscio-
wych. Wynikaja,. sta,.d koszty altematywne. Model Baumola zostal skonstruowa-
ny z dwoch powodow: w celu wyznaczenia optymalnego poziomu srodkow
pieni~Znych w przedsi~biorstwie i po to, aby zaproponowac schemat dzialania
osob kieruja,.cych przedsi~biorstwem, umozliwiaja,.cy optymalne zarza,.dzanie
srodkami pieni~Znymi.

Przedsi~biorstwo, ktore zdecyduje si~ na stosowanie si~ do zalecen dotycza,.-
cych zarza,.dzania srodkami pieni~znymi, postulowanych przez model Baumola,
wyznacza optymalny poziom srodkow pieni~Znych C*bau na podstawie wzoru:

2xC' =j'¥2XFXP
bau k

ug

gdzie: 2 X C'bou - poziom srodkow pieni~Znych wynikaj!\.cy z pojedynczego zasilenia
srodkami pieni~znymi,
F - stale koszty transakcyjne wynikajl\.ce ze zdobywania srodkow pieni~Znych,
P - calkowite roczne zapotrzebowanie na srodki pieni~Zne,
kug - koszt altematywny utrzymania srodkow pieni~Znych.

Z modelu Baumola wynika, ze przedsi~biorstwo powinno w momencie wy-
czerpania si~ zasobow srodkow pieni~Znych, pozyskac srodki pieni~zne z poza-
operacyjnej sfery dzialalnosci przedsi~biorstwa. Najcz~sciej oznacza to, ze po-
winno dokonac sprzedaZy (obcych) papierow wartosciowych, zlikwidowac po-
siadany depozyt i/lub zacia..gna,.c krotkoterminowy kredyt. La,.czna suma pozy-
skanych srodkow kaZdorazowo powinna wynosic:

2 x C:ou

Natomiast iloraz

P

2 x C:Ou

dostarcza informacji 0 tym, ile takich transakcji w cia..gu roku nale"z.y wykonac.
Oczywiste jest, ze jezeli warunki pozwalaja,.ce na stosowanie modelu Baumola
istnieja,. w przedsi~biorstwie przez okres krotszy niz jeden rok, wowczas nale"z.y
uwzgl~dniac okresy krotsze.

Przyklad2.

Pani Genowefa prowadzi mala,. wytwomi~ olejkow do opalania. PoniewaZ
prowadzi przedsi~biorstwo wystarczaja,.co dlugi czas, a warunki dzialalnosci me

!
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zmienily si~ w ci~ ostatnich 1at, zauwaZyla, ze przez 8 miesi~cy w roku (od
paidziernika do maja) potrafi przewidziec z bardzo duz~ dokladnosci~ WPlywy
i WYPlyWY srodkow pieni~Znych. Rownoczesnie spostrzegla, ze: i

- od pazdziemika do stycznia WYplywy przewaZaj~ nad wplywami (mie-
si~czne zapotrzebowanie na srodki pieni~Zne wynosi 39 000 zl), !

- od 1utego do marca poziom miesi~cznych Wplywow i WYplywow jest !

zb1izony, jednakZe nie ma moz1iwosci zsynchronizowania ich,
- od kwietnia do maja wplywy przewaZaj~ nad wyplywami (miesi~czna i

nadwyZka srodkow pieni~Znych wynosi 24 500 zl).
Koszt kapitam, po ktorym pani Genowefa zdobywa srodki do finansowania

swojego przedsi~biorstwa, wynosi 17%, koszt jednego transferu srodkow pie-
ni~Znych (wynikaj~cy z kosztow bankowych i innych kosztow zwi~anychz do-
konaniem transakcji) wynosi 10 zl, efektywna stopa podatkowa to 20%.

Jak widac, w okresie od paidziemika do stycznia moz1iwe jest stosowanie
mode1u Baumo1a. W zwi~ku z tyro, optymalna wie1kosc jednego transferu po-
winna wynosic:

2xC. = 2x10x39000= 7420bau 017 zl
,
12

T ~ taki .. db ,. 39000 5 26 . . 1"
21rangier poWllllen 0 ywac Sl~ =, razy w Ill1esla,.cu, czy 1 ra-

7420
zy w ci~ 4 miesi~cy wyst~owania warunkow do stosowania mode1u Baumo1a.

Graficzna prezentacja ksztahowania si~ srodkow pieni~Znych w przedsi~-
biorstwie pani Genowefy przedstawiona jest na rys. 2.

zi
7420 0 3710

)

!
6X 30X czas

- Rys. 2. Ksztaltowanie si~ poziomu srodk6w pieni~Znych w przedsi~biorstwie pani
( Genowefy w paidziemiku.

Zr6dlo: Opracowanie wlasne.

I

I
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i 6. Model Beranka

, Jest to w pe~ym sensie odwro~ny ~odel ~o modelu Ba~ol~. Obydwa
"'t;' ~odel,e (~er~a 1 Baumol.a~ zakladaJ~ ~e Za:owno Wplywy Jak 1 WYplywy
, : srodkow plem~znych s~ mozltwe do przewldzema.
"
::;: .
i". pozlom
f srodk6w
~ pieni~Znych
,

f .
i1 poZiom
~ maksymalny

2C
f ., "I,' poziom : " sredni

C
)

I:

15 zasoby,i koncowe = 0

1\ czas

Rys. 3. Zasoby srodk6w pieni~Znych w modelu Beranka.

Zr6dlo: F. C. Scherr: Modem Working Capital Management. Text and Cases, Prentice
Hall, Englewood Cliffs, 1989, s. 131.

Model Beranka rozwaza sytuacj~ w przedsi~biorstwie, w ktorym Wplywy
srodkow pieni~znych s~ stabilne i ci~le, natomiast WYplywy maj~ miejsce co
jakis czas.2 MoZna, zatem niniejszy model stosowac w sytuacji, w ktorej istnieje
mozliwosc przewidywania przyszlych WPlywow i WYplywow, i widoczna jest
przewaga WpIyWOW nad WYPlywami (okres od kwietnia do maja w przykla-
dzie 2). W modelu tym srodki pieni~Zne s~ kumulowane stopniowo, co powodu-

.' je koniecznosc zainwestowania ich w papiery wartosciowe, gdy ich poziom
I osi~ie gom~ granic~. Zarowno poziom 2 x Cber*, przy ktorym nalez.y doko-
t.. nac inwestycji,.jak i ilosc inwestycji w okresie powinno si~ obliczac w tym mo-
t delu, tak sarno Jak w modelu Baumola. <---

Przyklad 3.

W przedsi~biorstwie kierowanym przez pani~ Genowef~ (z przykladu 2) sytu-
acja umozliwiaja,.ca stosowanie modelu Beranka wyst~puje w okresie od kwietnia

I do maja. W okresie tym WpIyWY przewaZaj~ nad WYPlywarni, a miesi~czna nad-
~ wyZka srodkow pieni~Znych wynosi 24 500 zl.

W zwi~ku z tym, optymalna wielkosc jednego transferu powinna wynosic:

I

II, 2 W. Beranek: Analysisfor Financial Decisions, R. D. IRWIN, Homewood 1963, rozdzialil.

I t ;,

"
,

{

, ;;
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2 C' = 2x10x24500=5881 IX her 017 Z
,
12

fi taki .. db ,. 24500 . . 1. 8Trans er poWlmen 0 ywac Sl~ ~ = 4,17 razy w mlesl~cu, czy 1
5881

1ub 9 razy w ci~ 2 miesi~cy wyst~powania warunkow do stosowania mode1u
Beranka.

Graficzna prezentacja ksztahowania si~ srodkow pieni~Znych w przedsi~-
biorstwie pani Genowefy przedstawiona jest na rys. 4.

zl
5881 2941

7 IV 30 IV czas
Rys. 4. Ksztahowanie si~ poziomu srodk6w pieni~znych w przedsi~biorstwie pani
Genowefy w kwietniu.

Zr6dlo: Opracowanie wlasne.

7. Model Millera-Orra

Podstawowym zalozeniem tego mode1u jest to, ze zmiany poziomu srodk6w
pieni~Znych w przedsi~biorstwie maj~ charakter niemoz1iwy do przewidzenia.
Reakcja osob kieruj~cych przedsi~biorstwem ma miejsce automatycznie w mo-
mencie, w ktorym poziom srodkow pieni~Znych zrowna si~ z gom~ 1ub doln~
granic~.3 Rys. 5 przedstawia dzialanie tego mode1u. Reaguj~c na zrownanie si~
poziomu srodkow pieni~Znych w przedsi~biorstwie z gom~ 1ub doln~ granic~
zarZ~d kupuje 1ub sprzedaje krotkoterminowe papiery wartosciowe, tworzy 1ub
1ikwiduje krotkoterminowe depozyty i/lub splaca 1ub zaci~a krotkoterminowy
kredyt, w ce1u powrocenia do poziomu doce1owego srodkow pieni~Znych Cmo*.

3 M. H. Miller, D. Ocr: Mathematical Models for Financial Management, "Frontiers of Finan-
cial Management", South-Western Publishing Co., Cincinati 1984, s. 238-239.

I
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Model ten tradycyjnie jest stosowany w taki sposob, ze na sarnym pocz~tku
kierownictwo przedsi~biorstwa okresla najpierw doln~ granic~ srodkow pieni~z-
nych, jak~jest w stanie zaakceptowac L. Wartosc ta jest wyznaczana subiektyw-
nie, na podstawie doswiadczenia osob kieruj~cych przedsi~biorstwem. Poniewaz
jest to w pewnym sensie minimallY poziom srodkow pieni~Znych, dlatego zaleZy
on od czynnikow takich jak elastycznosc w dost~pie przedsi~biorstwa do irodel
finansowania zewn~trznego. Jezeli dost~ ten w odczuciu osob kieruja..cych przed-
si~biorstwem jest latwy i wzgl~dnie tani, plynnOSC w przedsi~biorstwie ma mniej-
sz~ wartosc i granica L moze byc ustalona na wzgl~dnie niskim poziomie.

zl
g6maU' .
grantca

C poziom
docelowy

! L doln~
grantca

czas

Rys. 5. Poziom srodk6w pieni~znych zmieniaj~cy si~ w przedziale pomi~dzy g6rn~
I i doln~ granic~ wyznaczon~ przez model Millera-Orra.

r ?r6dIo: M. H. Miller, D. Off: Mathematical Modelsfor Financial Management, "Frontiers
t of Financial Management", South - Western Publishing Co., Cincinati 1984, s. 239.
i ~,

I W l!l°delu Millera-Orra przyjmuje si~, ze docelowy poziom srodkow pieni~z-
I nych C jest uzaleZniony od kosztow utrzymania (altematywnych), kosztow nie-

doboru (transferu) srodkow pieni~Znych oraz wariancji przeplywow pieni~Znych
w rozwaZanym okresie (okres ten musi byc Tawny okresowi, dla ktorego wyzna-
czono stop~ procentowv. Poziom wariancji przeplywow pieni~Znych w analizo-

I wanym okresie najlatwiej jest ustalic na podstawie danych historycznych.

'1': Docelo~ poziom srodkow pieni~znych w modelu Millera-Orra oblicza si~
i na podstawle wzoru:

f ~I C. - L 3xFxsI - +3, mo 4 k., x
~

It[;I :t gdzie: C' - optymalny poziom srodk6w pieni~Znych wyznaczony na podstawie mode-

11 lu Millera-Orra,I ' L - dolna granica srodk6w pieni~znych,

~ F - koszt staly jednego transfero,

r'

II
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J

k - koszt alternatywny,
S2 - wariancja przeplywow pieni~znych netto.

W mode1u tym po wyznaczeniu doce10wego poziomu srodk6w pieni~Znych
C.mo usta1a si~ g6m!\. granic~ if na podstawie wzoru:

U. =3xC. -2xLmo

gdzie: if to goma granica srodk6w pieni~Znych.

Przyklad 4.

Genowefa (przyklad 2) zauwa"zyla, ze w okresie od czerwca do wrzesnia nie
jest w stacie przewidziec wplyw6w i wyplyw6w srodk6w pieni~Znych. Jest to
charakterystyczne d1a sezonu wakacyjnego. W upalne dni poziom sprzedaZY
gwahownie rosnie, natomiast w dni pochmume potrafi byc r6wnie wysoki a1bo
zamierac calkowicie. Nie jest moz1iwe (a to wiadomo z wie10krotnych ana1iz
dokonywanych na podstawie notatek z 1at ubieglych) przewidzenie, jak b~dzie
ksZtahowac si~ poziom srodk6w pieni~Znych. Zatem pani Genowefa przekonana
jest 0 tym, ze jedynym wyjsciem jest stosowanie mode1u Mi11era-Orra. Doln!\.
granic~ L wyznaczyla na poziomie 1 600 zl. Z notatek odnosz!\.cych si~ do 1at
poprzednich wynika, ze miesi~czna wariancja przeplyw6w pieni~Znych trzy lata
temu wynosila w okresie od czerwca do wrzesnia:

S2 = 2 8102 = 7 896100z1

Pani Genowefa wybrala wariancj~ sprzed trzech 1at, d1atego ze z jej notatek
wynika, iz w tamtym okresie prognoza pogody na miesi!\.ce 1etnie byla identycz-
na z obecn!\..

MoZna zatem wyznaczyc doce10wy poziom srodk6w pieni~Znych:

C' = 1 600 3 x lOx 2 8102 = 3 211 I
mo +3 017 z

4x~
12

oraz g6m!\. granic~ tego poziomu:

U. =3x3211-2x1600=6433z1

Zal6zmy, ze 15 czerwca poziom srodk6w pieni~Znych wynosil 3211 zl, na-
tomiast Wplywy i WYPlywy srodk6w pieni~Znych w drugiej polowie czerwca
ksZtahowaly si~ tak jak w tabe1i 1. Dzi~ki temu b~dziemy mog1i zaobserwowac,jakie decyzje w zwia..zku z nimi podejmowala pani Genowefa. .
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~

T abela 1. W plywy i WYplywy srodk6w pieni~Znych w przedsi~biorstwie pani Genowefy
~~- w drugiej polowie czerwca (w zl)
:~ D . , W..h"'"' W h",", Efekt Poziom srodk6w D . 1 ..x Zlen Y',Yvv,y ,Yy"Yvv,y - -. h Zla arnanetto tern zn c netto

16 2900 900 +2000 3211+2000
= 5 211

17 7800 6570 + 1 230 5211 + 1 230 Utworzenie lokaty bankowej
= 6 441 na kwot 3230

18 6780 5141 +1639 3211+1639
c = 4 850" "

::* 19 17 000 19 820 - 2 820 4 850 - 2 820
;~ = 2 030"

,~ 20 9800 10780 - 980 2030 - 980 = 1 050 Likwidacja lokaty bankowej
:~ na kwo 2 161'"
~fj. 21 1200 1300 -100 3211-100=3111

j 22 780 990 - 210 3 111 - 210 = 2 901

'I 23 320 100 + 220 2901 + 220 = 3 121I' 24 3450 2211 + 1 239 3 1:14 ~~;39

I: 25 4 560 1 890 + 2 670 4 360 + 2 670 Utworzenie lokaty
i =7030 nakwo 3819
',,' 26 6560 5780 + 780 3211 + 780 = 3991

~
:;; 27 3 450 2 908 + 542 3 991 + 542 = 4533
.. 28 7890 5980 + 1 910 4533 + 1 910 Utworzenie lokaty
;': = 6 443 na kwot 3 232
~ 29 2300 2560 - 260 3211-260= 2 951

~'i 30 1890 780 +1110 2951+1110, = 4 061,
:,. Zr6dlo: Dane hipotetyczne.
~
{7 Poziom srodk6w pieni~Znych netto przedsi~biorstwa prowadzonego przez
:~ pam!\. Genowef~ przedstawiony jest takZe na rys. 6.;c
,.-. 1
.f? z ,
'" goma"~6433 .'c ~~ grantca
...,

;,.

~ poziomI,' 3211 docelowy :

, 1600 do1n~
'0' gramca
'¥i
i
J'},;i 16 IV 30 IV czas"

~ Rys. 6. Pozio~ srodk6w pieni~Znych w przedsi~biorstwie pani Genowefy w drugiej
;~;; polowle czerwca.
~ ,
:'; Zr6dlo: Opracowanie wlasne.
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8. Model Stone'a

Jest to model b~dllcy modyfikacjll modelu Millera-Orra dla warunkow,
w ktorych przedsi~biorstwo jest w stanie dokonac kilkudniowej prognozy Wply-
wow i WYPlywow srodkow pieni~Znych, Podobnie jak model Millera-Orra bie-
rze on pod uwag~ granice kontrolne, a przekroczenie tych granic sygnalizuje
koniecznosc reakcji,4 W przypadku modelu Stone'a wyst~pujll jednak dwa ro-
dzaje granic, zewn~trzne i wewn~trzne. Zasadnicza roZnica polega jednak na
tym, ze w modelu Stone'a sygnal taki nie oznacza automatycznej korekty po-
ziomu srodkow pieni~Znych, jak to brIo w przypadku modelu Millera-Orra.

Jesli poziom srodkow pieni~Znych przekroczy gomll zewn~trznll granic~
H} tub doln~ zewn~trzn~ granic~ Ho, zarz~d analizuje przyszle przeplywy pie-
ni~Zne, opierajllc si~ na nast~pujllcej formule:

n
S = BZG + LFCFn

j=l

gdzie: S - saldo srodk6w pieni~Znych po n dniach,
BZG - biezl\.cy poziom srodk6w pieni~Znych,
FCF n - przyszle przeplywy pieni~zne oczekiwane w ci~ n najbliZszych dni.

Jesli opisany przez wzor poziom S (wyznaczajllcy poziom srodkow pieni~z-
nych po n dniach od chwili przekroczenia ktorejs z zewn~trznych granic kontrol-
nych) w dalszym ci~ b~dzie przekraczal jednll z wewn~trznych granic, kie-
rownictwo przedsi~biorstwa powinno przeciwdzialac odchyleniom od poziomu
docelowego przez kupno tub sprzedaZ takiej ilosci papierow wartosciowych, aby
poziom srodkow pieni~Znych w przedsi~biorstwie powrocil do poziomu opty-
malnego Cs*'

Schemat dzialania tego modelu przedstawia rys. 7, Widac na nim, ze poziom
srodkow pieni~Znych od poczlltku obserwowanego okresu wzrastal, W pewnym
momencie przekroczyl gomll wewn~trznll granic~ U*, Nast~pnie przekroczyl
zewn~trznll granic~ kontrolnll H}o W momencie przekroczenia zewn~trznej gra-
nicy kontroli kierownictwo przedsi~biorstwa dokonalo prognozy przyszlych
Wplywow i wyplywow. PoniewaZ prognoza przewidywala, ze poziom srodkow
pieni~Znych b~dzie dalej przekraczal wewn~trznll granic~ kontroli (szara linia),
podj~to decyzj~ 0 korekcie tego poziomu do oczekiwanego C*, Po dokonaniu
odpowiedniej korekty poziom srodkow pieni~Znych po kilku dniach zaczlll si~
obnizac i przekroczyl dolnll zewn~trznll granic~ kontrolnll. Ponownie dokonano
prognozy. Okazalo si~, ze srodki pieni~Zne w ci~ kilku dni w dalszym ci~u
b~dll na poziomie przekraczajllcym dolnll wewn~trznll granic~ kontrolnll.

4 B. Stone: The Use of Forecasts and Smoothing in Control-Limit Models for Cash Manage- I
ment, "Financial Management", wiosna 1972, s. 72-84. .

Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie (Cash Management Models Using in the Firm, in Polish), 
[in:] „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji,  
P. Karpuś, J. Węcławski [red.], Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, p. 39-53



Zastosowanie modeli za~dzania srodkami pieni~Znymi w przedsi~biorstwie 51

W zwia..zku z tym dokonano redukcji poziomu srodkow pieni~Znych do poziomu
C',

zi
H

C

L

czas
Rys. 7. Poziom srodk6w pieni~Znych dla modelu Stone'a,

Zr6dlo: N, C. Hill, W. L, Sartoris: Short-Term Financial Management: Text and Cases,
Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1995, s. 279,

:1 Przyklad 5.

;}: Pani Genowefa (przyklad 2) zauwai;yla, ze zazwyczaj od 1utego do marca
~; poziom miesi~cznych WPlywow i WYPlywow jest zb1izony, jednakze nie ma

I' moz1iwosci zsynchronizowania ich. W przeciwienstwie do WPlywow i WYPIy-
:;;; wow odnosza..cych si~ do okresu od czerwca do wrzesnia moz1iwe jest przewi-
~ dywanie z dwudniowym wyprzedzeniem, jaki b~da.. mialy poziom.I" Pani Genowefa wyznaczyla dolna.. wewn~trzna..granic~ L na poziomie 1600 zl,

~ n~tomiast miesi~czna.. wariancj~ przeplywow pieni~Znych oszacowala na pozio-
"'c ffile .
!Ii .
'"
,
;. S2 = 2 8102 = 7 896100z1

: MoZna zatem wyznaczyc doce1owy poziom srodkow pieni~Znych:
!:
if c' =1600+ 3x10x28102 =3211zl
~: s 3 017
~ 4x-!-
:1 12

i1
oraz goma.. wewn~trzna.. granic~:

U' = 3x3 211-2x1600 = 6433z1

Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie (Cash Management Models Using in the Firm, in Polish), 
[in:] „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji,  
P. Karpuś, J. Węcławski [red.], Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, ISBN: 9788322723661, p. 39-53



~

'; 52 Grzegorz Michalski
N

Tabela 2. WPlywy i wyplywy srodk6w pieni~znych w przedsi~biorstwie pani Genowefy
wostatniej dekadzie lutego (w zl)

D . . Wnh",", Wyplywy Efekt Poziom srodk6w D ., .
Zlen P'J"J tt . '. h tt Zla,anla

ne 0 c ne 0
19 2900 900 + 2000 2000

=5211
20 7800 6570 + 1230 5211 + 1230

= 6441

Prognoza: .
21 6780 5141 +1639 6441+1639 S=~080-2820-980=4280~U

= 8080 Nle ma potrzeby dokonywama
kore

22 17000 19 820 - 2820 8080 - 2820
= 5260

23 9800 10780 - 980 5260 - 980 = 4280
24 1200 1300 -100 4280-100=4180
25 780 990 -210 4180-210=3970
26 320 100 + 220 3970 + 220

=4190
27 3450 2211 +1239 4190+1239

= 5429

Prognoza:
28 4560 1890 + 2670 5429 + 2670 S = 8099 - 1020 -.550 = 6529 > U.

= 8099 Utworzeme lokaty
na kwot 8099 - 3211 = 4888

Zr6dlo: Dane hipotetyczne.

prognoza
zl '::::-"-',\.

6533 ""'"

6433 t'

!
;

3211 1600 1500

19 n 28 n czas
Rys. 8. Poziom srodk6w pieni~Znych w przedsi~biorstwie pani Genowefy w ostatniej
dekadzie lutego.

Zr6dlo: Opracowanie wlasne.
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Zewn~trzne granice kontrolne r6Zni~ si~ od wewn~trznych 0 100 zl. Za16z-
my, ze 18 lutego poziom srodk6w pieni~Znych wynosi13211 zl, natomiast Wply-
wy i WYplywy srodk6w pieni~Znych w pozostalej cz~sci lutego ksztaltowaly si~
tak jak w tabeli 2. Dzi~ki temu b~dziemy mogli zaobserwowac, jakie decyzje
w zwi~zku z nimi podejmowala pani Genowefa.

Poziom srodk6w pieni~Znych netto w ostatniej dekadzie lute go przedstawio-
ny jest takZe na rysunku 8.

, ; 9. Podsumowanie
';

I Wprowadzenie modeli zarz~dzania srodkami pieni~znymi, sluZ~cych do
I' op~mal.iz~~ji poziomu, srodk?w pieni~Znych. w .przedsi~bio~stwie jest .jednym

, z naJwaZIlleJszych krokow w kierunku usprawmema zarz!ldzania plynnOSCl~ finan-
I; so,;~przedsi~~iorstwa. ~ artykule ~iel~s~y .okazj.~ zastano~ic ~i~ na~ przydat-
J: nOSCl~ model1 zarz~dZanIa srodkatnl plem~znYInl w przedsl~blorstwIe w kon-
';' kretnych, mozliwych do zaistnienia sytuacjach.
,

j

,
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