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Synopsis. Badaniami objęto 41 mleczarni w okresie czterech lat. Celem pracy było określenie wpływu majątku na 
bezpieczeństwo fi nansowe spółdzielni mleczarskich. Badania wskazują, że spółdzielnie, które miały niższy poziom 
majątku, cechowała większa płynność fi nansowa i mniejsze zadłużenie.

Wstęp
Polska jest liczącym się w świecie producentem mleka i jego przetworów (4 miejsce w UE, a 11 na 

świecie) [Rocznik Statystyczny 2009]. Podjęty problem badawczy jest ważny z wielu względów, m.in.: 
bezpieczeństwa konsumpcji krajowych produktów mleczarskich i funkcjonowania gospodarstw rolnych 
wyspecjalizowanych w produkcji mleka oraz zatrudnienia pracowników w przemyśle mleczarskim, a 
także pozyskiwania znacznej ilości dewiz z eksportu produktów tego przemysłu.

Podjęcie i rozwój działalności gospodarczej wymaga dysponowania odpowiednimi środkami rzeczowymi 
i pieniężnymi, które stanowią majątek przedsiębiorstwa. Płynność fi nansowa i wypłacalność to wyznaczniki 
bezpieczeństwa fi nansowego przedsiębiorstwa oraz podstawa jego trwałości. Stąd coraz większego zna-
czenia nabiera ono w warunkach nasilonej konkurencji szczególnie dla spółdzielni mleczarskich. Te z racji 
ich pełnionych misji oraz realizowanych celów ekonomicznych i społecznych, bezpieczeństwo  fi nansowe 
traktują jako główny priorytet. Dążą one przede wszystkim do zachowania bezpieczeństwa fi nansowego, tj. 
płynności fi nansowej i wypłacalności. Bez niego nie mogą być bezpiecznymi i wiarygodnymi podmiotami, 
oferującymi realne korzyści ekonomiczne swoim członkom oraz interesariuszom. 

Celem artykułu było określenie wpływu poziomu wartości majątku wybranych mleczarni spółdziel-
czych na zachowanie ich bezpieczeństwa fi nansowego.

Materiał i metodyka badań
Do realizacji zamierzonego celu wykorzystano analizę dokumentów źródłowych w postaci sprawozdań 

fi nansowych (bilansów, zysków i strat) publikowanych przez 41 spółdzielni mleczarskich w „Monitorze 
Spółdzielczym B” za cztery kolejne lata, analizę wskaźnikową, metody statystyczne (korelacji i wariancji). 
Do prezentacji wyników badań wykorzystano metodę opisową i zestawień tabelarycznych. Jako miary 
bezpieczeństwa fi nansowego przyjęto wskaźniki płynności fi nansowej i wypłacalności. 

Wyniki badań
 Integralnym celem każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego typu czy rodzaju prowadzonej dzia-

łalności, jest przetrwanie i rozwój. Aby przedsiębiorstwo mogło te cele realizować musi mieć zapewnione 
bezpieczeństwo fi nansowe. Jako wyznaczniki bezpieczeństwa fi nansowego przedsiębiorstwa  traktuje się 
płynność i wypłacalność [Pawłowicz 2005]. Z analizy wniosków upadłościowych składanych w polskich 
sądach wynika, że bezpośrednią przyczyną upadłości przedsiębiorstw jest utrata przez nie zdolności 
płatniczej, a więc krótkookresowa niezdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, czyli 
utrata płynności fi nansowej, jak i trwała utrata płynności, tzn. niewypłacalność. Za utratę płynności uważa 
się również sytuację, w której – w danym momencie – przedsiębiorstwo nie jest w stanie pokryć swoich 
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bieżących wydatków ze środków zakumulowanych we wcześniejszych okresach. Niewypłacalność jest 
defi niowana jako niezdolność przedsiębiorstwa do regulacji swoich zobowiązań wynikająca z faktu, że 
wartość jego zobowiązań przekracza – w dającym się przewidzieć okresie – wartość jego majątku. Jako 
najczęstsze przyczyny upadłości wymienia się o charakterze: rynkowym, operacyjnym, fi nansowym, 
organizacyjnym, kapitałowym oraz wynikające z polityki gospodarczej [Szczerbak 2005].

Za podstawowe kryterium oceny płynności fi nansowej można przyjąć stopień pokrycia w danym 
momencie zobowiązań bieżących aktywami przedsiębiorstwa, które stosunkowo szybko mogą być 
zamienione na gotówkę. Warunek ten spełniają aktywa obrotowe, a w szczególności ich najbardziej 
płynne składniki, tj. krótkoterminowe aktywa fi nansowe i aktywa pieniężne. Klasyczna analiza płynności 
fi nansowej wykorzystuje wskaźniki [Bednarski 2002]: 
 – bieżącej płynności – relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych,
 – szybkiej płynności (wysokiej) – relacja różnicy aktywów obrotowych i zapasów do zobowiązań 

krótkoterminowych – pokazuje czy przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć całość zobowiązań krót-
koterminowych łatwo upłynnianymi aktywami obrotowymi,

 – natychmiastowej płynności (gotówkowej) – obrazuje stopień pokrycia zobowiązań bieżących w try-
bie natychmiastowym aktywami o najwyższym stopniu płynności fi nansowej; w wersji najczęściej 
spotykanej jest to stosunek środków pieniężnych do zobowiązań bieżących. 
W analizie płynności fi nansowej przedsiębiorstwa ważne jest także zbadanie cyklu gotówkowego, 

który określa okres czasu jaki upływa od momentu odpływu środków pieniężnych w związku z regu-
lowaniem zobowiązań (wydatkowaniem przez podmiot środków pieniężnych na zapłatę za zakupione 
surowce) do momentu wpływu środków pieniężnych z tytułu inkasowania należności (wpływu środków 
pieniężnych ze sprzedaży wytworzonych produktów). Jest to wynik sumowania cyklu rotacji zapasów i 
należności i różnicy wskaźnika rotacji zobowiązań wyrażony w dniach [Dudycz, Wrzosek 2000]:
 – cykl zapasów  –  średni stan zapasów do przychodów ze sprzedaży pomnożony przez liczbę dni w 

okresie (365); informuje, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania okre-
ślonej sprzedaży; wysoki jego poziom informuje o wolnym obrocie zapasów, niski zaś o szybkim,

 – cykl należności – średni stan należności w stosunku do przychodów ze sprzedaży z uwzględnieniem 
liczby dni w okresie (365); określa liczbę dni sprzedaży, za którą nie uzyskano jeszcze gotówki, a 
więc w jakim stopniu podmiot kredytuje odbiorców wyrobów gotowych,

 – cykl zobowiązań bieżących – iloraz średniego stanu zobowiązań krótkoterminowych i sprzedaży 
z uwzględnieniem liczby dni w okresie (365); określa przez jak długi okres przedsiębiorstwo jest 
kredytowane przez swoich dostawców.
Niezależnie od charakterystyki bieżącej zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, czyli płynności 

fi nansowej, celowa jest także ocena bardziej perspektywicznych możliwości spłaty jej zobowiązań 
długoterminowych, zaciąganych na cele inwestycyjno-modernizacyjne, tj. wypłacalności fi nansowej 
[Sierpińska, Jachna 2002]. Oceniając wypłacalność przedsiębiorstwa stosuje się wskaźniki obrazujące 
wielkość zadłużenia fi rmy i wynikających z niego konsekwencji w postaci kosztu kapitału. Do przepro-
wadzenia analizy wielkości zadłużenia można wykorzystać wskaźnik [Nowak 2005]: 
 – ogólnego zadłużenia – obrazuje strukturę fi nansowania majątku; jest relacją zobowiązań ogółem do 

aktywów ogółem; zbyt wysoki jego poziom świadczy o dużym fi nansowaniu majątku podmiotu przez 
kapitały obce, co pociąga za sobą spore ryzyko utraty zdolności do zwrotu długów, 

 – zadłużenia długoterminowego – jest stosunkiem zobowiązań długoterminowych do ogółu aktywów 
przedsiębiorstwa; informuje o tym, jaka część aktywów przedsiębiorstwa jest fi nansowana zobowią-
zaniami długoterminowymi.
Druga grupa wskaźników wypłacalności to wskaźniki opisujące zdolność przedsiębiorstwa do spłat 

długu, czyli rat zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami, z osiągniętych korzyści fi nansowych. Do 
najważniejszych z nich można zaliczyć wskaźnik [Bień 2008]:
 – pokrycia odsetek zyskiem – stanowi relację zysku brutto z odsetkami od kredytów do kwoty tych 

odsetek, a więc charakteryzujący zdolność kredytobiorcy do spłaty odsetek,
 – pokrycia długu zyskiem – charakteryzuje zdolność przedsiębiorstwa do spłaty całego długu tj. rat 

kredytu wraz z odsetkami; jest stosunkiem zysku netto do sumy rat kredytu i odsetek, a obrazuje efek-
tywność wykorzystania kredytów zaciągniętych na fi nansowanie inwestycji, przeważnie rozwojowych.
Podjęcie i rozwój działalności gospodarczej wymaga dysponowania odpowiednimi środkami rze-

czowymi i pieniężnymi, które stanowią majątek przedsiębiorstwa. Podstawą odrębności ekonomicznej 
przedsiębiorstwa jest wyodrębnienie majątkowe [Caban 1998]. Ustawa o rachunkowości potwierdza 
wagę majątku, stwierdzając, że aktywa to zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, jakie 
kontroluje jednostka gospodarcza prowadząca działalność, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które 
spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. 
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Majątek trwały charakteryzuje niska płynność, czyli zdolność zamiany na gotówkę. Jest on wykorzy-
stywany przez wiele lat i w wielu cyklach produkcyjnych więc jest majątkiem długoterminowym. Pociąga 
to za sobą ryzyko związane z wyborami inwestycyjnymi, których trafność przewidywania na odległą 
przyszłość w przedsiębiorstwie, funkcjonującym w zmiennym otoczeniu rynkowym, jest trudna. Majątek 
ten ma raczej stały, mało elastyczny charakter. Część jego zdolności produkcyjnych, w wyniku sytuacji 
na rynku, może pozostać niewykorzystana. Nie zmienia to faktu, że koszty amortyzacji tego majątku 
i tak obciążają przedsiębiorstwo, podobnie jak koszty konserwacji, napraw i remontów środków trwa-
łych. Szacuje się, że obecne wykorzystanie zdolności przerobowych polskich mleczarni wynosi średnio 
75%, a mleczarstwo dysonuje zgodnie z zaleceniami rezerwami produkcyjnymi w wysokości ok. 25%. 
Pozwala to nie tylko przetwarzać sezonowe nadwyżki podaży, ale również elastycznie dostosowywać 
się do realizacji nagle pojawiającego się zapotrzebowania na rynku.

Najważniejszym składnikiem majątku trwałego są środki trwałe, ponieważ stanowią podstawowy 
składnik potencjału wytwórczego przedsiębiorstwa (a takim jest mleczarnia) i będąc nośnikiem postępu 
technicznego i unowocześniania organizacji produkcji w zasadniczy sposób decydują o jego możliwo-
ściach produkcyjnych [Bednarski i in. 1996]. Za bezpośrednio produkcyjne (angażowane bezpośrednio w 
działalność operacyjną) środki trwałe należy uznać maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia [Sobczyk 
2004], tj. środki trwałe, którymi oddziałuje się bezpośrednio na przedmiot pracy (surowce, materiały).

Bezpośrednio do osiągania zysku przyczynia się majątek obrotowy, który dzięki swym stałym prze-
mianom tworzy nową wartość przy każdym obrocie. W przypadku inwestowania w ten majątek ryzyko 
jest znacznie mniejsze, ponieważ majątek ten przebywa w przedsiębiorstwie dosyć krótko – jeden cykl 
operacyjny. Łatwiej jest więc przedsiębiorstwu dostosować wielkość i strukturę majątku obrotowego do 
potrzeb rynku niż w przypadku majątku trwałego. Aktywa obrotowe sprawują funkcję kreatora przycho-
dów, bo dzięki obrotowi tej części aktywów przedsiębiorstwo generuje wpływający do niego strumień 
pieniądza. Oczywiście do tego potrzebny jest także majątek trwały, który ma jednak w tym procesie 
charakter pośredni, więc powinno być go tyle, ile jest niezbędne do prowadzenia działalności przed-
siębiorstwa. Majątek obrotowy zwiększa także płynność majątkową przedsiębiorstwa, można bowiem 
łatwiej i szybciej pozbyć się zbędnych elementów tego majątku niż w przypadku majątku trwałego. Waga 
majątku obrotowego wynika z trzech podstawowych jego funkcji, do których zalicza się: zapewnienie 
i utrzymanie stałej płynności fi nansowej, optymalizację wielkości i struktury aktywów obrotowych z 
punktu widzenia minimalizacji kosztów ich utrzymania, kształtowanie struktury źródeł fi nansowania 
aktywów obrotowych dla minimalizacji kosztów ich fi nansowania [Duraj 2004].

Poszczególne składniki majątku obrotowego w różnym stopniu przyczyniają się do intensywności 
pracy przedsiębiorstwa i wypracowania pożądanych zysków. Wynika to z różnego poziomu ich płynności. 

Utrzymywanie zapasów, obok korzyści skali produkcji, pozwala na osiąganie korzyści skali dostaw tj. 
przy większych dostawach surowców i materiałów obniżają się koszty transportu i ceny dostaw. Zapasy 
ograniczają ryzyko związane z niepewnością w dostawach i czasie, a także przewidywaniami poprawy 
koniunktury na dane wyroby. Inna przyczyna utrzymywania zapasów, to sezonowość dostaw surowców 
lub zapotrzebowania na wyroby [Kisperska-Moroń 1995]. Zbyt wysoki poziom zapasów prowadzi do 
zamrożenia znacznych środków fi nansowych przedsiębiorstwa (koszty utraconych korzyści) i powoduje 
wzrost kosztów utrzymania zapasów (magazynowania, przeładunku, przemieszczenia, ubezpieczenia). 
Dodatkowo nie wszystkie zapasy, jak w przypadku mleka i gotowych wyrobów mleczarskich, można długo 
przetrzymywać (koszty zużycia i starzenia się zapasów. 

Należności krótkoterminowe stanowią od 20 do 25% całkowitych aktywów przedsiębiorstwa pro-
dukcyjnego [Sierpińska, Wędzki 1999]. Wydłużenie okresu kredytowania należności od odbiorców może 
przyczynić się do wzrostu poziomu osiąganych przychodów, poszerzeniu rynków zbytu i generowanych 
zysków. Jeśli jednocześnie jednostka musi poszukiwać dodatkowych źródeł fi nansowania swej bieżącej 
działalności to stwarza to koszty i może zagrozić jej płynności [Leszczyński, Skowronek-Mielczarek 2004].

Konieczność posiadania przez podmiot zasobów gotówkowych jest uwarunkowana potrzebą za-
pewnienia ciągłości jego funkcjonowania i regulowania bieżących zobowiązań. Środki pieniężne są 
utrzymywane w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom utraty płynności fi nansowej. 

Majątek w badanych spółdzielniach mleczarskich charakteryzował się bardzo dużym zróżnicowaniem 
(tab. 1). Dlatego też charakterystykę wielkości majątku uzupełniono o miary pozycyjne.

Większość spółdzielni, z wyjątkiem najmniejszych, zwiększyła swój majątek, a najsilniej te które 
miały go na wysokim poziomie. Obszar zmienności majątku ogółem, jak i jego składników po trzech 
latach wzrósł, co wynikało głównie ze wzrostu wartości maksymalnej. Pogłębiało się zróżnicowanie 
w kierunku wzrostu większych wartości majątku. Większe tempo wzrostu wartości dotyczyło majątku 
trwałego niż obrotowego. Wydaje się to być usprawiedliwione, ponieważ spółdzielnie bardzo dyna-
micznie inwestowały w urządzenia techniczne i maszyny. Uruchomienie produkcji nowych wyrobów 
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oraz poprawa jakości produktów dotychczas wytwarzanych wymagała budowy nowych linii technolo-
gicznych. Celem tych zabiegów było dostosowanie się do standardów UE w zakresie bezpieczeństwa 
zdrowotnego produkowanych wyrobów mlecznych. Uważa się [Seremak-Bulge 2005], że zwiększone 
inwestycje w bezpośrednio produkcyjne środki trwałe sprawiło, że polski potencjał mleczarski stał się nie 
tylko zmodernizowany, nowoczesny, ale także reprezentujący najwyższy światowy poziom technologii, 
zapewniający produkcję przetworów mlecznych najwyższej jakości i bardziej efektywną. Wszystkie 
spółdzielnie zwiększały udział aktywów trwałych w swoim majątku (najsilniej te o wyższym udziale). 
O ile w roku pierwszym wielkość majątku trwałego nie przekraczała wielkości majątku obrotowego dla 
połowy spółdzielni, to po trzech latach już tylko dla ¼ z nich. 

Tabela 1. Charakterystyka majątku  badanych spółdzielni mleczarskich
Table 1. The characteristics of the assets of surveyed milk cooperatives
Wartość miar w 1 
roku  i ich dynamika/
The value of measures 
in the 1st year and 
their dynamics

AT Środki 
trwałe/
Capital 
assets

Urządzenia 
i maszyny/
Devices and 
machines

AO Zapa-
sy/In-
ventory

Należności 
krótkoter./
Short-term 
receivables

Środki 
pieniężne/

Cash

AC AT/
AC 
[%]

AO/
AC 
[%]

[mln zł]/[mln PLN]

Średnia/
Average

1 15,0 13,3 5,8 17,8 5,5 9,8 2,2 32,8 46,8 53,2
4/1x100 166,9 169,4 204,9 152,8 125,7 157,9 197,3 159,2 108,1 92,9

Vs [%]
1 136,3 130,9 139,9 179,7 161,8 173,5 279,7 155,5 19,9 17,5

4/1x100 118,5 125,6 131,7 125,2 112,7 129,4 115,5 123,4 105,0 122,7
Minimum/
Minimum

1 1,6 1,6 0,4 2,1 0,4 0,9 0,01 4,0 24,6 33,0
4/1x100 95,6 96,9 34,5 106,6 94,0 88,9 208,9 95,4 114,1 69,2

Kwartyl 
pierwszy/
First 
quartile

1 4,1 3,8 1,2 5,3 1,2 2,5 0,3 8,8 42,7 48,0

4/1x100 125,8 121,4 160,5 101,9 94,4 118,2 134,6 124,4 100,8 83,8

Mediana/ 
Median

1 7,5 6,9 2,4 8,5 2,4 4,4 0,7 14,4 47,2 52,8
4/1x100 117,9 122,2 152,0 101,5 124,8 113,1 169,3 109,5 108,7 92,2

Kwartyl 
trzeci/Third 
quartile

1 16,1 14,5 8,2 16,3 5,9 10,1 1,5 32,1 52,0 57,3
4/1x100 168,7 156,7 142,8 135,8 121,3 111,3 168,4 150,1 115,0 99,4

Maksimum/
Maximum

1 92,8 81,6 36,6 191,0 49,6 101,6 39,7 277,1 67,0 74,9
4/1x100 234,1 250,9 343,7 197,9 140,9 212,6 229,8 214,7 115,2 96,0

Max-min
1 91,1 80,0 36,2 188,8 49,3 100,7 39,7 273,1 42,4 41,9

4/1x100 236,6 254,0 346,8 198,9 141,3 213,7 229,8 216,5 115,8 117,2
Vs (%) – współczynnik zmienności/the coeffi cient of the variability,  Vq (%) – pozycyjny współczynnik zmienności/ 
the positional coeffi cient of the variability, AT – aktywa trwałe/capital assets, AO – aktywa obrotowe/current assets,  
AC – aktywa całkowite/total assets
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 2. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona między bezpieczeństwem fi nansowym a wartością majątku 
Table 2. Coeffi cients of correlation of linear Pearsona between the fi nancial safety and the assets

Płynność/Liquidity Cykl/Cycle
Bieżąca/
Current

szybka/quick gotówkowa/
cash

zapasów/the 
inventory 

należności/the 
receivables

zobowiązań/
liabilities

gotówki/
cash

-0,02 -0,01 -0,03 0,13 0,32 0,21 0,05
Ogólne
zadłużenie/
General 
indebtedness

Zadłużenie
długoterminowe/
Uthe long-term 

indebtedness

Pokrycie 
odsetek

zyskiem/Inte-
rest covered by 

the profi t

Pokrycie 
długu

zyskiem/Cover 
debt by the 

profi t
0,07 0,11 0,40 0,05

Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Badając zależności między 
majątkiem a bezpieczeństwem 
finansowym wykorzystano 
współczynnik korelacji linio-
wej Pearsona (α = 0,05) (tab. 2). 

W wyniku przeprowadze-
nia analizy korelacji można 
stwierdzić, że im wyższy po-
ziom majątku, tym spółdziel-
nie wydłużają czas spłaty 
własnych zobowiązań krótko-
terminowych oraz okres kredy-
towania dostawców – dłuższy 
jest obrót zapasami. Cechuje 
je także większe zadłużenie i 
zdolność do obsługi długu.

Następnie chcąc spraw-
dzić czy na kształtowanie się 
bezpieczeństwa finansowego 
pozytywnie wpływa poziom 
wielkości majątku przepro-
wadzono analizę wariancji. 
Pogrupowano spółdzielnie 
w cztery grupy: w grupie I 
znalazły się spółdzielnie o 
najmniejszej wielkości mająt-
ku, w II – o nieco wyższej, w 
III – wysokiej i w IV – bardzo 
wysokiej. Starano się określić 
czy średnie wartości płynności 
fi nansowej i wypłacalności w 
poszczególnych grupach były 
istotnie zróżnicowane (przy 
α = 0,05). W wyniku analizy 
wariancji (tab. 3) odrzuca się 
hipotezę o równości średnich 
między poszczególnymi gru-
pami w przypadku, wszystkich 
poziomów płynności fi nanso-

Tabela 3. Poziomy istotności dla średnich wartości bezpieczeństwa fi nansowego badanych spółdzielni 
mleczarskich ze względu na wartość majątku
Table 3. The relevance levels for average values fi nancial safety of surveyed milk cooperatives  regarding level of assets

Płynność/Liquidity Cykl/Cycle

Zmienne/ 
Variable

bieżąca/
current

szybka/tquick gotówkowa/
cash

zapasów/
inventory 

należności/
receivables

zobowią-
zań/liabi-

lities

gotówki/ 
cash

Istotność/ 
Vitalness 0,0445 0,0091 <0,0001 <0,0001 0,0037 0,0044 0,6297

Zmienne/ 
Variable

ogółem 
zadłużęnie/

general 
indebtedness 

zadłużenie
długoterminowe/

long-term 
indebtedness

pokrycie 
odsetek

zyskiem/in-
terest covered 
by the profi t

pokrycie 
długu

zyskiem/
debt covered 
by the profi t

Istotność/
Vitalness 0,1447 0,0019 0,0368 0,3973

Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 4. Grupowanie bezpieczeństwa fi nansowego badanych spółdzielni 
wg wartości ich majątku (α = 0,05)
Table 4. Grouping of fi nancial safety of surveyed cooperatives regarding 
assets value (α = 0,05)
Zmienne/Variable  Średnie w poszczególnych grupach 

mleczarni/
Average in individual groups of the dairy

I II III IV
Płynność bieżąca/Current 
liquidity 1,48 A 1,72 A 1,44 A 1,48 A

Płynność szybka/Quick 
liquidity 1,13 A B 1,27 A 0,96 B 1,05 A B

Płynność natychmiastowa/
Cash-liquidity 0,25 B 0,39 A 0,12 B 0,20 B

Cykl konwersji zapasów/
Inventory cycle 15,36 C 17,39 B C 23,38 A 21,16 A B

Cykl konwersji należności/
Cycle of the receivables 36,97 A B 33,48 B 40,31 A 42,13 A

Cykl konwersji zobowiązań/ 
Cycle of liabilities 44,87 A B 40,45 B 51,98 A 53,87 A

Cykl konwersji gotówki/
Cycle of the cash 7,46 A 10,42 A 11,70 A 9,42 A

Ogólne zadłużenie/General 
indebtedness 0,49 A 0,46 A 0,51 A 0,49 A

Zadłużenie długoterminowe/ 
Long-term indebtedness 0,07 B C 0,06 C 0,11 A 0,10 A B

Pokrycie odsetek zyskiem/
Cover of percentages
with the profi t

3,25 A B 15,78 A B -3,49 B 33,08 A

Pokrycie długu zyskiem/Cover 
of the debt with the profi t 0,63 A 11,48 A 0,80 A 4,21 A

I/V – grupy spółdzielni o różnym poziomie majątku (od najmniejszego 
do największego), średnie z tą samą literą nie różnią się znacząco/groups 
of the cooperative about the different level the property (from least 
to greatest), average with the same letter does not differ significantly
Źródło: opracowanie własne 
Source: own study
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wej, cyklu zapasów, należności i zobowiązań krótkoterminowych a także zadłużenia długoterminowego i 
zdolności pokrycia odsetek zyskiem, czyli wielkość majątku ma wpływ na powstanie statystycznie istotnej 
różnicy dla poszczególnych grup tych zmiennych.

Następnie testem Tukeya porównano istotność średnich grup i wyznaczono statystycznie jednorodne (ho-
mogeniczne) grupy. Średnie, przy których znajdują się te same litery (lub przynajmniej jedna wspólna litera) 
stanowią grupę średnich jednorodnych, czyli takich, dla których brak statystycznie istotnej różnicy (tab. 4). 

Potwierdzono istnienie statystycznie istotnej różnicy ze względu na wielkość majątku dla płynności 
fi nansowej i wypłacalności. Wyższy poziom płynności zanotowały spółdzielnie o mniejszym poziomie 
majątku. Szybszy obrót zapasami, krótsze kredytowanie odbiorców, szybsze spłacanie własnych zobowią-
zań dotyczyło fi rm o mniejszym poziomie majątku. Mniejsze zadłużenie długoterminowe wykazywały 
spółdzielnie o mniejszym poziomie majątku. Natomiast najwyższą zdolnością do obsługi zadłużenia 
cechowały się podmioty o mniejszym i największym poziomie majątku (tab. 4).

Wnioski
1. Wystąpiła dodatnia zależność między poziomem wartości majątku badanych spółdzielni mleczar-

skich a ich uzyskanymi poziomami cyklów zapasów, należności, zobowiązań krótkoterminowych i 
stopniem zadłużenia.

2. Spółdzielnie mleczarskie o niższym poziomie wartości majątku, w porównaniu ze spółdzielniami 
o wyższej jego wartości, miały wyższy stopień płynności fi nansowej, szybciej obracały zapasami, 
ściągały swoje należności i spłacały własne zobowiązania. Cechowało je także mniejsze zadłużenie, 
głównie długoterminowe.
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Summary
There were 41 dairy cooperatives investigated for the period of 4 years. This paper identifi es and examines an 

impact of assets value on fi nancial safety of milk cooperatives. Survey showed the ones with lower level of assets 
characterized larger fi nancial liquidity and the smaller indebtedness.
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