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1. Wst~p

Celem zarz~dzania finansami przedsi~biorstwa jest maksymalizacj~ bogactwa
jego wlascicieli. Wynika z niej maksymalizacja wartosci przedsi~biorstwa. W
najprostszym uj~ciu, 0 wartosci przedsi~biorstwa decyduje suma zaktualizowanych
po koszcie kapitalu, oczekiwanych strumieni pieni~znych generowanych przez
przedsi~biorstwo. Mozna t~ zaleznosc przedstawic za pomoc~ rownania:

n CF
Vp =~(i+fy' (I)

gdzie: V - wartosc przedsi~biorstwa,
p

CF, - wartosc oczekiwanych przeplywow pieni~znych generowanych przez

przedsi~biorstwo w okresie t,
- stopa dyskontowa wynikaj~ca z kosztu kapitalu przedsi~biorstwa.

Maksymalizacj~ wartosci przedsi~biorstwa osi~a si~ przez:
. d~zenie do maksymalizacji oczekiwanych przeplywow pieni~znych,
. minimalizacj~ kosztu kapitalu finansuj~cego dzialalnosc przedsi~biorstwa,
. maksymalizacj~ okresu Zycia przedsi~biorstwa (przy zalozeniu, ze b~dzie ono

przez caly czas generowac dodatnie przeplyWY pieni~zne).
Zarz~dzanie naleznosciami ma znaczny wPlyw na poziom przychodow ze

sprzedaZY, bezposrednio wplywaj~cych na przeplyWY pieni~zne generowane przez

przedsi~biorstwo. Liberalizacja polityki sci~ania naleznosci, przy duzej elastycz-
nosci popytu na produkty przedsi~biorstwa, niewykorzystanych mocach produk-
cyjnych i biernosci konkurentow, skutkowac b~dzie wzrostem przeplywow. Jed-
nakze typ polityki sci~ania naleznosci ma wPlyw na poziom finansowania si~ dlu-
giem, przez co wplywa na koszt kapitalu oraz ma wPlyw na poziom zagrozenia

upadlosci~ przedsi~biorstwa.
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2. Istota naleznosci

Naleznosci to skutek odroczenia zaplaty za produkty dostarczone odbiorcom. i
Takie odroczenie to po prostu kredyt. Moze on przyj~c postac kredytu mani-
pulacyjnego, kiedy odroczenie jest bardzo kratkie i wynika z dzialan zwi~zanych z
regulacj~ naleznosci przez odbiorc~ (t~ form~ kredytu cz~sto traktuje si~ jako raw-
nowazn~ ze sprzeda:i4 gotawkowv, alba kredytu handlowego. Kredyt handlowy
(kupiecki) charakteryzuje si~ odroczeniem zaplaty wi~kszym niz wynikaj~ce z
czynnosci manipulacyjnych. Jego uz.ycie maze aktywizowac sprzedaz. Dlatego tez,
rozwazaj~c wPlyw poziomu tego kredytu na poziom plynnosci, ktarym dysponuje
przedsi~biorstwo, nalez.y takze uwzgl~dniac, poza bezposrednimi kosztami jego
udzielania, takze korzysci dla przedsi~biorstwa wynikaj~ce z wyzszych przycho-
daw ze sprzedaz.y.

Nast~pstwem wysokiego poziomu nalemosci jest znaczne zapotrzebowanie na -
najcz~sciej zewn~trzne - finansowanie przedsi~biorstwa. Koszt udzielania kredytu
kupieckiego wi~ze si~ z wysokimi kosztami takiego finansowania, powi~kszonymi
0 koszty monitorowania nalemosci i koszty wynikaj~ce z nieterminowego regulo-
wania lub utraty cz~sci przychodaw z powodu udzielenia kredytu kupietkiego
niewyplacalnym odbiorcom. Jednakze te wysokie koszty przy wlasciwym zarz~-
dzaniu naleznosciami s~ rekompensowane wyzszym poziomem sprzedazy, co przy
rosn~cych korzysciach skali produkcji wplywa pozytywnie na zyskownosc przed-
si~biorstwa (rys. 1).

koszty ~~~"""--' ~:;;~~C (przeci~tny koszt calkowity) f przeds.

~ I AVC (przeci~tny koszt zmienny)

I
I I
I Ispadek I :

I
I

! . AFC (przeci~tny koszt staiy)

ill. I I iI"~ '

! t wielkosc produkcji/sprzedazy i
wzros

Rys. I. Koszty operacyjne przedsi~biorstwa, przy niepelnym wykorzystaniu
, 'it jego zdolnosci produkcyjnych
:1 Zr6dlo: opracowanie wlasne na podstawie [Klimczak 1992, s. 170]:

Ii: Opracz tego z udzielania kredytu wynikaj~ dla przedsi~biorstwa korzysci,
polegaj~ce na tym, ze tak naprawd~ koszt kredytu kupieckiego jest wbudowany w

"
,,~ cen~ produktaw gotowych. W zwi~zku z tym przedsi~biorstwo udzielaj~ce kredytu
it handlowego w rzeczywistosci osi~a korzysci dzi~ki jego udzielaniu. Realizacja
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transakcji sprzeda-zy na zasadach kredytu kupieckiego pozwaJa na to, aby odbiorca,
jesli uzna odebrany towar za mniej wartosciowy niz wynikalo to z umowy, magI
obni-zyc kwot~ nalezn~. Taka mozliwosc oszcz~dza czas i obniza koszty sprzedazy.
Mimo tych powodow, maj~cych zach~cic przedsi~biorstwa do sprzeda-zy na kredyt,
wol~ one sprzedawac za gotowk~ i ostatecznie to nacisk konkurencji wymusza na
nich proponowanie swym odbiorcom kredytu handlowego.

Chc~c zapewnic ~ odpowiedni poziom plynnosci w przedsi~biorstwie, zarz~d
moze pozyskiwac j~ w normalnych warunkach: albo przez szybsze sci~anie
naleznosci, albo poprzez finansowanie zewn~trzne. Poziom kosztow i korzysci z
utrzymywania zasobow plynnosci decyduje 0 charakterze realizowanej przez
przedsi~biorstwo polityki kredytowej. Jezeli polityka ta b~dzie restrykcyjna,
niewielka grupa odbiorcow z niej skorzysta. Skutkiem mog~ byc niskie przychody
ze sprzeda-zy i zwi~zany z tym niski poziom wierzytelnosci. Rozlumienie polityki
kredytowej moze powodowac wzrost sprzedaiy i poci~ac za sob~ wzrost
naleznosci. Moze wtedy pojawic si~ mozliwosc wyzszych zyskow, ale towarzyszyc
temu b~dzie wi~ksze zagrozenie powstawaniem zlych dlugow i pojawienie si~
dodatkowych (cz~sto wyzszych niz przed liberalizacj~ polityki) kosztow
finansowania naleznosci [Gropelli, Nikbakht 1999, s. 346].

Przyklad 1
Obecny poziom sprzeda-zy przedsi~biorstwa Alfa, to 4000 sztuk towaru

miesi~cznie. Cena jednostkowa to 80 zl. Koszty zmienne jednego wyrobu to 24 zl.
Wlasciciel przedsi~biorstwa rozwaza mozliwosc rozluznienia polityki udzielania
kredytu kupieckiego. Oszacowano, ze w wyniku jej zlagodzenia, stan naleznosci
wzrosnie 0 10000 zl. Sprzedaz wzrosnie 0 1600 sztuk miesi~cznie, z czego 8%
b~dzie stanowic dodatkow~ strat~, wynikaj~c~ ze wzrostu niesci~alnych nalez-
nosci. Koszty zwi~ane z utrzymywaniem naleznosci (w ich sklad wchodz~ nie
tylko koszty alternatywne, ale takze koszty monitorowania naleznosci, i wszelkie
inne zwi~zane z obslug~ naleznosci w przedsi~biorstwie) to 14%, efektywna stopa
podatkowa wynosi 20%, a koszt kapitalu finansuj~cego przedsi~biorstwo - J 2%.

Porownuj~c koszty i korzysci wynikaj~ce z rozluznienia polityki kredytowej,
widzimy, ze korzysc stanowi:

(80 - 24). 1600 = 89 600 (zl),

koszty, to wzrost niesci~alnych naleznosci 0

803 1 600. 0,08 = 10240 (zl)

oraz koszt finansowania dodatkowych naleznosci

10000. 0,14= 1400 (zl).

Po prostym odj~ciu kosztow od korzysci otrzymujemy

89600 - 10240 - 1 400 = 77 960 (zl)
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obniZyc kwot~ nalezn~. Taka mozliwosc oszcz~dza czas i obniza koszty sprzedazy.
Mimo tych powodow, maj~cych zach~cic przedsi~biorstwa do sprzedaZy na kredyt,
wol~ one sprzedawac za gotowk~ i ostatecznie to nacisk konkurencji wymusza na
nich proponowanie swym odbiorcom kredytu handlowego.

Chc~c zapewnic~odpowiedni poziom ptynnosci w przedsi~biorstwie, zarz~d
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naleznosci, alba poprzez finansowanie zewn~trzne. Poziom kosztow i korzysci z
utrzymywania zasobow ptynnosci decyduje 0 charakterze realizowanej przez
przedsi~biorstwo polityki kredytowej. Jezeli polityka ta b~dzie restrykcyjna,
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ze sprzedazy i zwi~zany z tym niski poziom wierzytelnosci. Rozlumienie polityki
kredytowej maze powodowac wzrost sprzedaZy i poci~ac za sob~ wzrost
naleznosci. Moze wtedy pojawic si~ mozliwosc wyzszych zyskow, ale towarzyszyc
temu b~dzie wi~ksze zagrozenie powstawaniem ztych d!ugow i pojawienie si~
dodatkowych (cz~sto wyzszych niz przed liberalizacj~ polityki) kosztow
finansowania naleznosci [Grope iii, Nikbakht 1999, s. 346].

Przyklad 1
Obecny poziom sprzedaZy przedsi~biorstwa Alfa, to 4000 sztuk towaru

miesi~cznie. Cena jednostkowa to 80 zl. Koszty zmienne jednego wyrobu to 24 zl.
Wlasciciel przedsi~biorstwa rozwaza mozliwosc rozluznienia polityki udzielania
kredytu kupieckiego. Oszacowano, ze w wyniku jej zlagodzenia, stan naleznosci
wzrosnie 0 10000 zl. Sprzedaz wzrosnie 0 1600 sztuk miesi~cznie, z czego 8%
b~dzie stanowic dodatkow~ strat~, wynikaj~c~ ze wzrostu niesci~alnych nalez-
nosci. Koszty zwi~zane z utrzymywaniem naleznosci (w ich sklad wchodz~ nie
tylko koszty alternatywne, ale takze koszty monitorowania naleznosci, i wszelkie
inne zwi~zane z obslug~ naleznosci w przedsi~biorstwie) to 14%, efektywna stopa
podatkowa wynosi 20%, a koszt kapitalu finansuj~cego przedsi~biorstwo - 12%.

Porownuj~c koszty i korzysci wynikaj~ce z rozlumienia polityki kredytowej,
widzimy, ze korzysc stanowi:

(80 - 24). 1600 = 89 600 (z!),

koszty, to wzrost niesci~alnych naleznosci 0

803 1 600. 0,08 = 10240 (zl)

oral koszt finansowania dodatkowych naleznosci

10000. 0,14= 1400 (zl).

Po prostym odj~ciu kosztow od korzysci otrzymujemy

89600 - 10240 - 1 400 = 77 960 (zl)
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:J"];iH korzysci, co pokazuje, ze rozwaZane rozluznienie polityki kredytowej naleZy t

:,[~ traktowacjako sluszne z punktu widzenia minimalizacji kosztow biez'\,cych.
1: W celu sprawdzenia, jak niniejsza zmiana wplynie na wartosc przedsi~biorstwa

Alfa, nalezy oszacowac WPlyW zmian polityki kredytowej na poziom przyszlych
przeplywow pieni~znych, maj'\,cych WPlyw na wartosc firmy. Na podstawie wzo-
row (1) i (2):

CF, = (CR,-KSSD -KZ, -D).(I-T)+D-~KON1, (2)

gdzie: CRt - przychody ze sprzedazy,
KSSD - koszty stale bez amortyzacji;
KZ, - koszty zmienne;
D - amortyzacja,
T - efektywna stopa podatkowa,
L1KON, - przyrost kapitalu pracuj'\,cego netto,

mozna stwierdzic, ze na poziom przeplywow pieni~znych w sposob trwaly
oddzialywac b~dzie zmiana poziomu przychodow ze sprzedaZy, kosztow zwi'\,-
zanych z utrzymywaniem naleznosci i strat wynikaj'\,cych z niesci'\,galnych nalez-
nosci. Natomiast sam a zmiana poziomu naleznosci wplywa na wartosc przed-
si~biorstwa jednorazowo, w zwi'\,zku ze zmian'\, kapitalu obrotowego netto.

MaN = ANAL = 10000 (zl),

~CF = (~CR-~TCAR). (l-T)= (89 600-10 240-1400). (1-0,2)= 62368 (zl),

gdzie: L1TCAR - przyrost calkowitych kosztow naleznosci.
Zatem wartosc przedsi~biorstwa Alfa wzrosnie 0:

62 368t:. V A/fa = -10000 + = 509 733 (zl).
0,12

Jak widac, kieruj'\,c si~ maksymalizacj'\, wartosci przedsi~biorstwa, takze nalezy

wybrac liberalizacj~ polityki kredytowej. ,
,
f

3. Monitorowanie i sci~ganie naleznosci

Z punktu widzenia zarz'\,dzania plynnosci'\, przedsi~biorstwa, procedury sci'\,-
gania naleznosci s'\, najistotniejsze w procesie zarz'\,dzania wierzytelnosciami.
Wlasciwe sci'\,ganie naleznoscijest scisle powi'\,zane z ich monitorowaniem [Scherr
1989, s. 252-253]. Brak monitorowania wierzytelnosci maze skutkowac tym. ze nie
b~dzie wiadomo, kto zalega z zaplat'\,. Ma to zawsze gl~boko negatywne skutki dla
gospodarowania plynnosci'\, finansow'\, podmiotu. W celu monitorowania wierzy-
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telnosci stosuje si~ miary wskaznikowe takie, jak: wykaz okresu splaty naleznosci,
okres sPlywu naleznosci oraz analiza prawidlowosci splat.

4. Wykaz okresu splaty naleznosci

" Wy.kaz okr~su splaty naleznosci }est ~arz~dzie~, .ktorego zas~osowanie polega
" na umleszczeruu danych 0 splywte wlerzytelnoscl w wykazle okresu spfaty
~ naleznosci rub proporcji platnosci. Wykaz okresu sptaty naleznosci (aging

schedule) grupuje naleznosci przedsi~biorstwa wedlug czasu ich powstania.
Klasyfikuje on nalemosci na podstawie dlugosci okresu ich niespfacania.
Najcz~sciej pre zen tow any jest w postaci tabeli, w ktorej umieszcza si~ informacje
0 okresach, dla ktorych mierzy si~ wiek naleznosci, przychodach ze sprzedazy na
warunkach kredytowych w danym okresie oraz naleznosciach w danym okresie
[Michalski 2004, s. 128].

Przyklad 2
. Przedsi~biorstwo Gamma proponuje swaim klientom sprzedaz kredytow&.

.;
f~' na warunk.acl~ 3/7, netto 30. Nale~ sporz~d~ic ~k~~ o~resu spfaty nalezn?sci

-: ; dla przedsl~blorstwa Gamma z kazdego mleSI&.ca, Jesll wtadomo, ze 15% klten-
- ~ tow kupuje, wykorzystuj&.c skonto, 46% klientow dokonuje pfatnosci w ciqgu 30

; dni od daty sprzedazy, 32% dokonuje platnosci do 60 dnia, a reszta dokonuje
, platnosci do 90 dnia. Przychody ze sprzedazy ksztahowaly si~ nast~pujqCO (w zf):

75 000 w kwietniu; 62 000 w maju, 44000 w czerwcu, 55 000 w lipcu, 43 000
: w sierpniu, 63 000 we wrzesniu oraz 85 000 w paidzierniku. Na podstawie powyz-
[,. szych danych mozna oszacowac oczekiwan&. wielkosc okresu sPlywu naleznosci

r. (OSN):
..

OSN = 0,15 .7+0,46.30+0,32.60+0,07.90 = 40,35 (dni).

Natomiast tab. 1 zawiera rzeczywisty poziom OSN oraz wykaz okresu spfaty
naleznosci.

[ Druga cz~sc tab. 1 informuje 0 tym, jaki jest udziaf naleznosci 0 okreslonym
1 czasie ich powstania. Klienci przedsi~biorstwa przez okres obj~ty wykazem okresu

splaty naleznosci nie zmieniali swoich obyczajow. Mimo to wykaz sugeruje
skrocenie okresu splaty naleznosci. Jest to skutkiem wzrostu przychodow ze
sprzedaz.y w kolejnych miesi&.cach. Korzystaj&.c z wykazu okresu splaty naleznosci,
nalezy miec na uwadze mozliwosc takich zmian. Jesli przyrost przychodow ze
sprzedazy b~dzie odpowiednio wysoki, to w sytuacji pogarszania si~ obyczajow
platniczych klientow maze to pozostac niezauwazone. Sytuacj~ takq ilustruje

1f przyklad 3. '

- ~
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Tabela 1. Wykaz okresu sptaty nalei-nosci dla przedsi~biorstwa Gamma (przychody i nalei-nosci w zl) I

I
Miesi~c Kwiecien Maj Czerwiec Lipiec Sierpien Wrzesiell Patdziernik

Przychody ze sprzedaty danyrn 75 000 62 000 44 000 55 000 43 000 63 000 85 000

miesi~cu (CR.)

NaJeznosci z biez~cej sprzedaZy 63 750 52 700 37 400 6 750 36 550 53 550 72 250

(CR.. (1-0,15))

Naleznoscizpoprzedniegomiesi~ca 29250 24180 17160 21450 16770 24570

(CR.., (1-0,15-0,46))

NaJeznosci sprzed dw6ch miesi~cy 5250 4340 3080 3850 3010

(CR.-]" (1-0,15-0,46-0,32))

Naleznosci na koniec miesi~ca (NAL.) 66830 68250 61 080 74170 99830
c

OSN. 33,23 38,15 38,71 41,46 47,04

(NAL.. 30/[(CR. + CR.-I + CR.-2)/3])

Wykaz okresu splaty naleznosci

Udzial nalemosci 0 okresie splaty (w %):

do30dni(CR.. (I-O,15)/NAL.) 55,96 68,50 59,84 72,20 72,37

!~ od31 do60dni (CR.-, 36,18 25,14 35,12 22,61 24,61
. (I - 0,15 - O,46)/NAL.)

od61 do 90 dni {CR..2x 7,86 6,36 5,04 5,19 3,02
. (I-O,15-0,46-0,32)/NAL.)

I' Razem 100 100 100 100 100
I

Zr6dlo: dane hipotetyczne.

Przyklad 3
Klienci przedsi~biorstwa Teta dokonuj~ zakupow kredytowych na warunkach

2/10, netto 30, Nalei;y sporz~dzic wykaz okresu splaty naleznosci dla przedsi~-
biorstwa Teta z kazdego miesi~ca, jesli wiadomo, ze od lutego do kwietnia 20% [
klientow kupuje, wykorzystuj~c skonto, 50% klientow dokonuje platnosci w ci'\gu I
30 dni od daty sprzedazy, 20% dokonuje platnosci do 60 dnia, a reszta dokonuje f
platnosci do 90 dnia, Od maja do sierpnia obyczaje platnicze klientow zmieniaj~
si~ na mniej korzystne dla przedsi~biorstwa, w wyniku czego co miesi~c 0 3%
obniza si~ liczba stosuj~cych skonto, 0 5% obniza si~ wolumen naleznosci regu-

; lowanych do 30 dnia oraz 0 4% zwi~kszac si~ b~dzie udzial naleznosci regu-, lowanych do 60 dnia. Przychody ze sprzedai;y ksztaltowaly si~ nast~puj~co (w zl):

20 000 w lutym, 30 000 w marcu, 45 000 w kwietniu, 65 000 w maju, 70 000 w
czerwcu, 95 000 w lipcu oraz 103 000 w sierpniu. Na podstawie powyzszych
danych mozna oszacowac oczekiwan~ wielkosc OSNdla kolejnych miesi~cy:

OSN1,m,k = 0,2.10+0,5, 30+0,2. 60+0,1. 90 = 38 (dni),

OSN m = 0,17 ,10+0,45, 30+0,24,60+0,14.90 = 42,2 (dni),

~ -
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OSN c = 0,14.10 +0,4.30+ 0,28,60 +0,18.90 = 46,4 (dni),

OSNI = 0,11.10+0,35.30+0,32.60+0,22.90 = 50,6 (dni)

OSN., = 0,08 ,10+0,3. 30+0,36. 60+0,26.90 = 54,8 (dni).

Natomiast tab. 2 zawiera rzeczywisty poziom OSN oraz wykaz okresu splaty
naleznosci.

Tabela 2. Wykaz okresu splaty naleznosci dla przedsi~biorstwa Teta (przychody i naleznosci \\ zt)

Miesillc Luty Marzec Kwiecien Maj Czerwiec Lipiec Sierpien

Przychody ze sprzedaZY danym 20000 30 000 45 000 65 000 70 000 95 000 103 000

miesillcu (CR.)
Naleznosci z biezllcej sprzedaZY 16000 24000 36000 53950 60200 84550 94760

(CR.. (I-x.)}
Naleznosci z poprzedniego miesillca 6 000 9 000 13 500 24 700 32 200 51 300

{CR.-,- (I-x.-,-y.-,)}
Naleznosci sprzed dw6ch miesi~cy 2 000 3 000 4 500 9 1 (){) 12 600

{CR.-2- (I - X .-2 - y.-2 - Z ..2)}

Naleznosci na koniec miesillca (NAL.) 47 000 70450 89 400 125 850

OSN. 44,53 45,29 44,7 49,25
{NAL.. 30/[(CR. + CR.-, + CR.-vI3]}

Wykaz okresu splaty naleznosci

Udzial naleznoscio okresie splaty (w %)

do 30 dni {CR.3(I-x.)INAL.} 16,6 76,58 67,34 67.18 59:73
od 31 do 60 dni 19,15 19,16 27,63 25,59 32,33

{CR.-I, (I -X.-I- y.-JINAL.}
od61 do 90 dni 4,25 4,26 5,03 7,23 7,94

{CR.-2, (l-x.-2-Yn.2-z.-vINAL.}
Razem 100 100 100 100 100

! Oznaczenia: .t - udzial naleznosci splacanych do 10 dnia, y - procent nalez.nosci splacanych do 30
dnia, z - udzial naleznosci splacanych do 60 dnia.

Zr6dto: dane hipotetyczne,

Pomimo ze zwyczaje platnicze klientow wydluzajC:);. si~ z miesiC:);.ca na miesiC:);.c,
OSN w czerwcu skraca si~,

5. Analiza prawidlowosci splat

Analiza prawidlowosci splat (payments pattern approach), znana tez jako struk-
tufa nalemosci, jest narz~dziem sluZ':J:.cym do monitorowania wierzytelnosci, Pozwala

: obserwowac wszelkie zmiany, jakie pojawiajC:);. si~ w zwyczajach platniczych
I odbio;cow. Nizsze tempo .obiegu ~aleznosci wyraz.ane jest mniejszC:);. sum~ przy-

chodow ze sprzeda-zy reallzowanej na warunkach kredytowych przypadajC:);.cC:);. na

L ~
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11;[I~~);,': jeden zloty naleznosci i ,j,est ~k~t~i~~ narastania nal~znosci (i ~d~uz~nia ich

jl~~Z o~resu splaty!, ~ sytuacjl taklej" jesll dane,temp~ ~,blegu nal,eznosci nle odpo-

I' wlada przedsl~blorstwu, zaleca Sl~ dokonanle reWIZjl warunkow sprzedazy kre-

j dytowej, Struktur~ naleznosci oblicza si~ na podstawie wzoru:

CR
PPA. =~ (3)I NAL.'

I

gdzie: PPAi - struktura naleznosci wi-tyro okresie,
NAL - przeci~tny stan naleznosci powstalych ze sprzedaZY kredytowej

powstalej wi-tyro okresie,
CRc.i - przychody ze sprzedaZY kredytowej wi-tyro okresie.

Przyklad 4
Dla przedsi~biorstwa Teta z poprzedniego przykladu nalezy dokonac analizy

prawidlowosci splat w kazdym mies4cu, Zal6zmy, ze nie s~ nam znane zwyczaje
1,= platnicze klient6w tego przedsi~biorstwa (poniewaz celem analizy prawidlowosci

Tabela 3. Struktura naleznosci dla przedsi~biorstwa Teta (przychody i naleznoSci w zt).

Miesi~c Styczen Luty Marzec Kwiecien Maj Czerwiec Lipicc Sierpieli

(I) Przychody ze sprzedaiy 10000 20000 30000 45000 65000 70000 95000 103000

w danym miesi~cu

(2) Naletnosci z biet~cej 36000 53950 60200 84550 94760

sprzedaty
(3) Naletnosci z 9000 13500 24700 32200 51 300

poprzedniego miesi~ca
(4) Naletnosci sprzed dw6ch 2000 3000 4500 9 100 12600 I

miesi~cy I
(5) Naletnosci sprzed trzech 0 0 0 a (J'

miesi~cy ,- I

(6)Naletnoscinakoniec 4700070450 89400 12585015866<)
miesi~ca (

I-
Struktura naletnosci (analiza prawidlowosci splat)

Struktura naletnosci I<

0 okresie splaty (w %): tv
(7)do30dni{I-[(2)./(I).]} 20 17 14 II 8 N
(8) od 31 do 60 dni { 1- 70 70 62 54 46 PI

[(3)./(1).-.]} 0

(9) od 61 do 90 dni { 1- 90 90 90 86 82
SC

[(4).f(I).-2]}

(10)od91 dni (1-[(5),/(I).-)]} 100 100 100 100 100 S.
II

Zr6dlo: dane hipotetyczne.

~ -
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splat jest uzyskanie informacji 0 tych zwyczajach), lecz mamy jedynie dane na
temat przychodow ze sprzedaiy kredytowej, poziomu naleznosci oraz okresu, po
ktorym one splyn~ly.

Jak widac, otrzymano wielkosci w strukturze naleznosci zgodne z faktycznymi
zwyczajami klientow przedsi~biorstwa Teta.

6. Podsumowanie

Zarz&:.dzanie naleznosciami w znacznym stopniu wplywa na poziom przycho-
dow ze sprzedaiy. A te z kolei bezposrednio wplywaj&:. na przeplywy pieni~zne
generowane przez przedsi~biorstwo. Zmiana polityki w zakresie naleznosci wPIy-
wa na zmiany przeplywow pieni~znych generowanych przez przedsi~biorstwo.
Takze typ polityki sci&:.gania naleznosci, ma wPlyw na poziom finansowania si~
dlugiem, przez co wplywa na koszt kapitalu oraz ma wPlyw na poziom zagrozenia

upadlosci&:. przedsi~biorstwa.
Przedstawione w artykule metody nadaj&:. si~ do monitorowania naleznosci w

prawie wszystkich przedsi~biorstwach produkcyjnych. Ich prostota jest wystarcza-
j&:.c&:. rekomendacj&:. do ich powszechnego stosowania. S&:. spojne z glownym celem

finansowym zarz&:.dzania przedsi~biorstwem, poniewaz wspomagaj&:. unikanie ne-
gatywnego wPlywu zaklocen w splywie wierzytelnosci, a co za tyro idzie, wply-
waj&:. na wzrost wartosci przedsi~biorstwa.
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ACCOUNTS RECEIVABLE MONITORING TECHNIQUES

Summary I
The maximization of wealth of its owners is the basic financial aim in the management of the

enterprise. Accounts receivable management contributes to the realization of this aim. The article
presents the methods of monitoring accounts receivable accessible for enterprises.
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