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Synopsis. Celem badań było określenie wpływu struktury kapitałowej i zyskowności spółdzielni mleczarskich na relację 
aktywów obrotowych do rzeczowych aktywów trwałych oraz ich wartości. W opracowaniu dokonano konstrukcji oraz oceny 
przydatności praktycznej dwóch modeli ekonometrycznych. Przedstawiono opis statystyczny relacji aktywów obrotowych do 
rzeczowych aktywów trwałych jako istotnego wyróżnika struktury majątkowej spółdzielni mleczarskich. Na wzrost relacji 
aktywów obrotowych do rzeczowych aktywów trwałych pozytywnie oddziaływały: zadłużenie aktywów oraz udział kapitału 
obrotowego netto w majątku ogółem. Zwiększenie się udziału aktywów obrotowych w majątku następowało w spółdzielniach 
wyposażonych w wysoki poziom funduszu zasobowego oraz udziałowego, posiadających zdolność do generowania zysku netto.

Wstęp
Sektor mleczarski jest jednym z głównych działów przemysłu spożywczego, który odpowiada za 

tworzenie znacznej wartości produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemysłowym. Spółdzielnie mle-
czarskie (SM) uczestniczą w generowaniu wartości dla konsumenta w łańcuchu, zaczynającym się od 
producenta pierwotnego – dostawcy mleka, który jest zwykle jednocześnie członkiem spółdzielni. 

Zarządzanie aktywami obrotowymi stanowi jedno z trudniejszych zadań kadry zarządzającej fi nansami w 
przedsiębiorstwie [Eljelly 2004]. Aktywa obrotowe stanowią kategorię bilansową, która zużywa się w całości 
w procesie tworzenia przychodu lub w ciągu normalnego cyklu działalności operacyjnej [Gmytrasiewicz 
2005]. Środki obrotowe majątku uczestniczą w procesie gospodarczym, podlegając przekształceniom, w 
rezultacie przynoszą nadwyżkę środków pieniężnych. Ryzyko inwestycyjne występujące przy angażowaniu 
majątku obrotowego jest o wiele mniejsze niż w przypadku zaangażowania środków trwałych, a ponadto 
w zależności od jego struktury, jest znacznie zdywersyfi kowane. Przedsiębiorstwo przemysłowe w cyklu 
produkcyjnym angażuje środki obrotowe w różnej wielkości oraz postaci. Poziom oraz struktura majątku 
obrotowego są zmienne, kształtują się odmiennie nawet w podmiotach gospodarczych należących do tego 
samego sektora, a także w tym samym podmiocie w różnych okresach [Borowiecki 1990]. 

Najistotniejszym problemem decydującym o właściwym zarządzaniu majątkiem obrotowym jest 
ustalenie odpowiedniego poziomu poszczególnych składników aktywów obrotowych oraz ich opty-
malnej struktury (tj. pożądanej relacji aktywów obrotowych do aktywach trwałych), a także źródeł ich 
fi nansowania, co gwarantuje utrzymanie płynności fi nansowej, stanowiącej istotny wyróżnik kondycji 
przedsiębiorstwa. Występuje wiele czynników warunkujących poziom aktywów obrotowych w przed-
siębiorstwie, a jednym z najważniejszych jest wielkość przychodów ze sprzedaży [Cheatham 1989]. 

Utrzymanie odpowiedniej relacji aktywów obrotowych do rzeczowych aktywów trwałych (AO/RzAT) 
wiąże z sterowaniem płynnością fi nansową, która oznacza zdolność przedsiębiorstw do spłaty zobowiązań 
krótkoterminowych. Absolutną miarą płynności jest poziom kapitału obrotowego netto (w uproszczeniu), 
jako różnica między aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkookresowymi [Rutkowski 2007]. 
Utrzymanie płynności, polega m.in. na utrzymaniu przewagi aktywów obrotowych nad zobowiązania-
mi krótkoterminowymi [Wasilewski, Zabolotnyy 2008]. SM, które utrzymały płynność fi nansową na 
poziomie wzorcowym, uzyskiwały lepszą efektywność fi nansową [Wasilewski, Chmielewska 2006]. 

Cel, materiał i metodyka badań
Celem badań było określenie wpływu struktury kapitałowej i rentowności spółdzielni mleczarskich na 

relację aktywów obrotowych do rzeczowych aktywów trwałych (najbardziej znacząca pozycja bilansowa 
aktywów trwałych) oraz ich wartości. W opracowaniu dokonano konstrukcji oraz oceny przydatności prak-
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tycznej dwóch modeli ekonometrycznych. Przedstawiono opis statystyczny relacji aktywów obrotowych do 
rzeczowych aktywów trwałych jako istotnego wyróżnika struktury majątkowej spółdzielni mleczarskich.

Do badań przyjęto spółdzielnie mleczarskie, które zostały dobrane w sposób celowy. Kryterium doboru 
było: spełnienie co najmniej dwóch z trzech następujących warunków: zatrudnienie co najmniej 50 osób, 
wartość aktywów co najmniej 2,5 mln euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz 
operacji fi nansowych co najmniej 5 mln euro, a także prowadzenie rachunku zysków i strat w układzie 
rodzajowym. Dane źródłowe pochodziły z rocznych sprawozdań fi nansowych spółdzielni mleczarskich 
za lata 2004-2006, publikowane w „Monitorze Spółdzielczym – B”. Liczba badanych spółdzielni mle-
czarskich wyniosła 42 w każdym roku. 

Przed zastosowaniem metod regresji dokonano analizy rozkładu empirycznej zmiennej objaśnianej AO/
RzAT jako miernika stopnia zasilenia środków trwałych w majątek obrotowy za pomocą statystyk opisowych. 

Do wykazania zależności między badanymi zmiennymi wykorzystano metody regresji: wielorakiej 
liniowej (krokowa postępująca). Regresja liniowa metodą krokową postępującą polega na kolejnym 
dodawaniu do listy zmiennych objaśniających oraz uwzględnieniu w modelu tych zmiennych, które 
najistotniej wpływają na zmienną zależną, aż do uzyskania ostatecznego modelu. Ostateczny model pre-
zentuje optymalny podzbiór predykatorów, zakładając dobrą interpretowalność danych [Wątroba 2011].

W pierwszym modelu zmienną objaśnianą jest relacja aktywów obrotowych do rzeczowych aktywów 
trwałych (AO/RzAT), natomiast jako zmienne objaśniające przyjęto zmienne w postaci wskaźników fi nan-
sowych (zadłużenie funduszu udziałowego i zasobowego, zadłużenie aktywów ogółem i udziału kapitału 
obrotowego w majątku, rentowność sprzedaży). W drugim modelu próbowano wyjaśnić kształtowanie 
się wartości aktywów obrotowych (AO) na podstawie zmiennych objaśniających o charakterze wartości 
absolutnych (poziom funduszu udziałowego, zasobowego, zobowiązania ogółem, zysk/strata netto). Zestaw 
zmiennych objaśniających dobrano na podstawie literatury przedmiotu. Modele opracowano w programie 
STATISTICA 9.1. Przyjęto w obu modelach poziom istotności α = 0,05. Ze względu na ograniczoną 
liczebność próby modele budowano na podstawie połączonego zbioru danych z analizowanego okresu, 
zakładając brak wpływu efektów indywidualnych oraz czasu. Ze względu na krótki okres, w modelach 
zmienne objaśniana i objaśniające należały do tego samego roku, umożliwiając identyfi kację czynników 
mających istotny wpływ na zmienną zależną. Ograniczało to funkcje prognostyczno-diagnostyczne modelu. 

Wyniki badań
Kształtowanie się relacji aktywów obrotowych do rzeczowych aktywów trwałych (AO/RzAT) w 

SM przedstawia rys. 1. Rozkłady AO/RZAT w latach 2004-2006 wykazują podobieństwo odnośnie 
występowania dużych wartości odstających oraz prawostronnej asymetrii (górny „wąs” zdecydowanie 
dłuższy od dolnego „wąsa”). Największy zasięg wartości AO/RZAT odnotowano w 2004 r., natomiast 

najmniejszy w 2006 r. Mediana wartości (na wykresie 
oznaczona na przecięciu krzyżyka wewnątrz „pudełka”) 
wahała się i przyjęła najniższą wartość w 2006 r., nato-
miast najwyższą w 2004 r.

Szczegółowy opis statystyczny AO/RzAT w latach 
2004-2006 przedstawiono w tabeli 1. Empiryczny rozkład 
danej cechy w badanej zbiorowości charakteryzował się 
przewagą SM o relatywnie niskich wartościach AO/RzAT, 
co odpowiadało prawostronnej (dodatniej) asymetrii. 
Z uwagi na opisaną silną asymetrię, właściwymi miarami 
do opisu rozkładu były miary pozycyjne. Minimalny 
poziom relacji AO/RZAT (0,31) stwierdzono w 2005 r., 
natomiast maksimum (3,67) w 2005 r. Największe 
zróżnicowanie wystąpiło w 2004 r. (3,29), natomiast naj-
mniejsze w 2006 r. (2,04). Dla 50% najbardziej typowych 
SM między 1. a 3. kwartylem odnotowano nieznaczną 
asymetrię dodatnią (pozycyjny współczynnik asymetrii 
<0,30) w latach 2005 i 2006, oraz asymetrię ujemną
 (-0,117) w 2004 r. Rozkład empiryczny był bardziej wy-
smukły niż normalny (rozkład leptokurtyczny), o czym 
świadczą dodatnie wartości kurtozy. Jako potencjalne ob-
jaśniające dla zmiennej AO/RzAT przyjęto (w nawiasach 
oznaczenie dla danej zmiennej):

Rysunek 1. Wykres typu „pudełko z wąsami” 
dla relacji aktywa obrotowe/ rzeczowe aktywa 
trwałe
Figure 1. Box-plot chart: relation current assets/
tangible fi xed assets
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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 – zadłużenie funduszu udziałowego [ZFU],
 – zadłużenie funduszu zasobowego [ZFZ],
 – zadłużenie aktywów ogółem [ZA],
 – udział kapitał obrotowego netto (KON)1 w majątku ogółem [KON],
 – rentowność sprzedaży (jako przychody netto ze sprzedaży do zysku/straty netto) [ROS].

Jako potencjalne objaśniające dla zmiennej AO przyjęto (w nawiasach oznaczenie dla danej zmiennej 
wszystkie zmienne wyrażone w tys. zł):
 – poziom funduszu udziałowego [FU],
 – poziom funduszu zasobowego [FZ],
 – zobowiązania ogółem [ZO],
 – zysk/strata netto [ZSN].

W wyniku zastosowania metody regresji krokowej postępującej uzyskano następujące modele eko-
nometryczne:

 AO/RzAT = -0,81 + 3,11 ZA + 3,97 KON
      (0,177)      (0,336)         (0,269)  (R2=64,0%)

 AO = -2393,79 + 0,38 FU + 1,46 FZ + 0,37 ZO + 2,84 ZSN
                       (0,072)       (0,039)        (0,079)       (0,035)          (0,359)            (R2=99,3%)

W metodzie krokowej regresji wielorakiej dla modelu (1) wyeliminowano ZFU, ZFZ, ROS – jako 
zmienne o nieistotnym wpływie na zmienną objaśnianą. Ostatecznie, pozostały w nim jedynie wskaźniki 
fi nansowe, których konstrukcja oparta jest na aktywach ogółem. W tym modelu na wzrost relacji aktywów 
obrotowych do rzeczowych aktywów trwałych pozytywnie oddziaływały: zadłużenie aktywów (ZA) oraz 
udział kapitału obrotowego netto w majątku ogółem (KON). Uwzględnienie w modelu dodatniego kierunku 
oddziaływania zadłużenia aktywów świadczyło o dużym znaczeniu kapitałów obcych jako stymulatora 
nasycenia środków trwałych w majątku obrotowym. Wzrost zadłużenia aktywów o 1 p.p. powodowało 
zwiększenie się wartości zmiennej objaśnianej o 3,11 p.p. Przedstawiony model świadczył o pozytywnej roli 
podnoszenia udziału kapitału obrotowego netto w majątku, gdyż wzrost wartości tego wskaźnika o 1 p.p. 

powodował zwiększenie stopnia nasycenia 
środków trwałych majątkiem obrotowym o 
3,97 p.p. Podnoszenie kapitału obrotowego 
netto (wyrażonego miarą absolutną) wiąże 
się ze zwiększeniem nasycenia majątku trwa-
łego środkami obrotowymi, gdyż decyzje 
inwestycyjne dotyczące środków trwałych 
podejmowane są często w perspektywie 
strategicznej (mianownik w relacji będącej 
zmienną objaśnianą nie podlega silnym 
wahaniom).

Model (2) wyjaśniający kształtowanie 
się wartości aktywów obrotowych (AO) 
charakteryzował się wysokim współczyn-
nikiem determinacji. Sytuacja taka mogła 
wynikać z faktu wykorzystania wyłącznie 
wartości bilansowych w modelu. W meto-
dzie krokowej postępującej zostały przyjęte 
jako istotne wszystkie postulowane zmienne 
objaśniające. W tym modelu czynnikami 
stymulującymi zwiększenie się aktywów 
obrotowych były: poziom funduszu udzia-
łowego (FU), fundusz zasobowego (FS), 
wartość zobowiązań ogółem (ZO), a także 
zysk/strata netto (ZSN). Można sformuło-
wać wniosek, że zwiększenie się udziału ak-
tywów obrotowych w majątku następowało 
w spółdzielniach wyposażonych w wysoki 

1  KON obliczany był jako różnica aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych.

(1)

(2)

Tabela 1. Relacja aktywów obrotowych do rzeczowych 
aktywów trwałych (AO/RzAT) 
Table 1. Relation of current assets to tangible fi xed assets 
(CA/TFA)
Pozycja danych/Data position Lata/Years

2004 2005 2006
Minimum/Minimum 0,37 0,31 0,27
1. kwartyl/1st quartile 0,81 0,66 0,64
Mediana/Median 1,11 0,91 0,87
3. kwartyl/3rd quartile 1,37 1,28 1,26
Maksimum/Maximum 3,67 2,66 2,31
Rozstęp/Range 3,29 2,36 2,04
Odchylenie ćwiartkowe/
Quartile deviation 0,27 0,29 0,31

Średnia arytmetyczna/
Arithmetic mean 1,12 1,03 1,00

Odchylenie standardowe/
Standard deviation [SD] 0,56 0,48 0,47

Pozycyjny współczynnik zmienności/
Position coeffi cient of variation 0,242 0,316 0,352

Pozycyjny współczynnik skośności/
Position coeffi cient of slant -0,117 0,126 0,244

Współczynnik zmienności [%]/
Coeffi cient of variation [%] 49,49 47,06 46,68

Skośność/Slant 2,41 1,24 1,03
Kurtoza/Kurtosis 9,88 2,11 0,79
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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poziomie fundusz zasobowego oraz udziałowego, posiadających zdolność do generowania zysku netto. 
Przedstawiony model świadczył o opłacalności generowania zysku netto, gdyż wzrost zysku netto o
1 tys. zł powodował zwiększenie aktywów obrotowych o 2,84 tys. zł, co mogło być związane z tendencją 
wysoce rentownych spółdzielni do angażowania środków fi nansowych w należnościach u odbiorców. 

Należy zwrócić uwagę na znaczenie funduszu zasobowego (odpowiednika kapitału zapasowego 
w przypadku spółek prawa handlowego), który stanowi istotny element struktury kapitałowej spół-
dzielni mleczarskich. Fundusz zasobowy stanowi źródło fi nansowania działalności inwestycyjnej oraz 
operacyjnej dla spółdzielni. Zgodnie z Ustawą z 16 września 1982 Prawo spółdziecze (Dz.U. 2003, 
Nr. 188, poz 1848) fundusz zasobowy służy do pokrywania strat bilansowych i jest tworzony z wpłat 
wpisowego, części nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł. Wzrost poziomu funduszu zasobowego o 
1 tys. zł skutkował zwiększeniem się poziomu majątku obrotowego o 1,46 tys. zł. Podobnie, podniesienie 
funduszu udziałowego o 1 tys. zł wiązało się z zwiększeniem wartości środków obrotowych o 0,38 tys. zł. 
Spółdzielnie o wysokim poziomie funduszu udziałowego, dzięki pozyskanym środkom fi nansowym, 
łatwo uzyskiwały silną pozycję fi nansową dzięki korzystnym wskaźnikiem zyskowności oraz płynności 
fi nansowej [Dworniak 2010]. Istotną zmienną objaśniającą była również wartość zobowiązań ogółem, co 
może związane z rolą kapitału obcego – jako elementu struktury kapitałowej o niższym koszcie (zgodnie 
z teorią Modiglianiego-Millera). 

Podsumowanie i wnioski
W opracowaniu określono wpływ struktury kapitałowej oraz rentowności spółdzielni mleczarskich 

na relację aktywów obrotowych do rzeczowych aktywów trwałych i wartość majątku obrotowego. Do-
konano konstrukcji dwóch modeli ekonometrycznych wyjaśniających kształtowanie się relacji majątku 
obrotowego do środków trwałych oraz wartości aktywów obrotowych, wykorzystując metodę regresji 
krokowej postępującej. W wyniku przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski:
1. Na wzrost relacji aktywów obrotowych do rzeczowych aktywów trwałych pozytywnie oddziaływały 

zadłużenie aktywów oraz udział kapitału obrotowego netto w majątku ogółem. Rentowność sprzedaży 
oraz wskaźniki zadłużenia bez funduszu udziałowego oraz zasobowego zostały wyeliminowane jako 
zmienne o nieistotnym statystycznie wpływie. Dodatni kierunku oddziaływania zadłużenia aktywów 
świadczył o dużym znaczeniu kapitałów obcych jako stymulatora nasycenia środków trwałych w 
majątek obrotowy.

2. Podnoszenie kapitału obrotowego netto skutkuje zwiększeniem nasycenia majątku trwałego środ-
kami obrotowymi, gdyż decyzje inwestycyjne dotyczące środków trwałych podejmowane są często 
w perspektywie strategicznej (mianownik w relacji będącej zmienną objaśnianą nie podlega silnym 
wahaniom).

3. Zwiększenie się udziału aktywów obrotowych w majątku następowało w spółdzielniach wyposażonych 
z wysokim funduszem zapasowym oraz udziałowym, mających zdolność do generowania zysku netto. 
Model ekonometryczny wyjaśniający kształtowanie się wartości obrotowych wskazał istotny wpływ 
generowania zysku netto przez spółdzielnie na zwiększenie się aktywów obrotowych. Mogło to wynikać 
z tendencji wysoce rentownych spółdzielni do angażowania środków fi nansowych w należnościach u 
odbiorców. 

4. W modelu aktywów obrotowych odnotowano istotny wpływ dwóch składników funduszów własnych 
spółdzielni mleczarskich: funduszu udziałowego i zasobowego. Szczególnie, wzrost funduszu zasobo-
wego, zgodnie z praktyką gospodarowania w spółdzielniach traktowanego jako źródło fi nansowania 
działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej, wpływał istotnie na zwiększenie się wartości aktywów 
obrotowych. 
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Summary
The aim of the research was to determine the infl uence of capital structure and profi tability of dairy cooperatives 

on the relation of current assets to tangible fi xed assets and the value of current assets. Two econometric model were 
constructed and their practical value was assessed. The article contains the statistical description of the relation 
of current assets to tangible fi xed assets as the important discriminant of asset structure of the dairy cooperatives. 
The increase in the relations of current assets to tangible ones was positively affected by: asset debt and share of net 
working capital in total assets. Increasing the share of assets was recorded in dairy cooperatives equipped with a 
high level of supplementary fund and share one, having the ability to generate net profi t.
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