
Zarządzanie płynnością Zarządzanie płynnością 
finansową przedsiębiorstwafinansową przedsiębiorstwa

Cz. 4Cz. 4



Zarządzanie zapasamiZarządzanie zapasami

Składniki zapasówSkładniki zapasów

Konieczność utrzymywania zapasówKonieczność utrzymywania zapasówKonieczność utrzymywania zapasówKonieczność utrzymywania zapasów



1. Koszty utrzymania zapasów
- kapitałowe,
- magazynowania,
- przemieszczania,
- ubezpieczenia,

Koszty zapasówKoszty zapasów

- zużycia i starzenia
2. Koszty dostawy
3. Koszty zamawiania:

- Koszty utraty rabatu
- Koszty wyczerpania zapasów (koszty z tyt. stosowania 

materiałów zamiennych, koszty interwencyjnych dostaw 
materiałów, koszty przestojów produkcyjnych, koszty 
likwidacji zakłóceń w produkcji, koszty związane z 
pogorszeniem się jakości produkcji)



Metody zarz ądzania zapasami

- Dwuskładnikowy model zapasów
- Model Baumola
- ABC
- JIT- JIT
- systemy planowania potrzeb 

materiałowych – MRP (ang. materials 
requirements planning)

- system planowania dystrybucji DRP (ang. 
distribution requirement planning)



Dwuskładnikowy model zapasów
Założenia  (brak informacji o zapotrzebowaniu na dany 
składnik)

Zapas bezpieczeństwa

Poziom odnowy zapasu Poziom odnowy zapasu 

ROP (reorder point) = średni czas dostawy (np. ilość dni) 
× zużycie na jednostkę czasu (dzienne zużycie) + 
zapas bezpieczeństwa



Optymalna wielko ść dostawy (EOQ –
Economic Order Quantity)

Założenia:
� koszty proporcjonalne do ilości zapasów, koszty 

proporcjonalne do liczby zamówień
� jednostkowe koszty utrzymania są stałe
� koszty realizacji jednego zamówienia są stałekoszty realizacji jednego zamówienia są stałe
� zapotrzebowanie na materiały itp. w rozpatrywanym 

okresie jest stałe
� ceny materiałów są niezależne od wielkości zamówień i 

ich liczby
� nie występuje ryzyko niezrealizowania zamówienia
� zapasy nie tracą na wartości podczas przechowywania
� moment wprowadzenia zapasów do „produkcji” 

odpowiada momentowi dostawy



N – liczba dostaw
M – średni stan zapasów magazynowych
Q – wielkość dostawy (order quantity)
Q* – optymalna wielkość dostawy (EOQ)
Cj – jednostkowa cena zapasów
KUZ – przeciętne koszty utrzymana zapasów ogółem (zamrożenie kapitału)
S – zapotrzebowanie okresowe na zapasy
Kjd – koszty realizacji jednego dostawy (zamówienia)
KD – koszty realizacji dostaw ogółem
CKZ – całkowity koszt utrzymania zapasów

przeciętny stan zapasów:
M = Q/2M = Q/2

liczba dostaw zależy od wielkości dostawy i łącznego zapotrzebowania na materiały w 
rozpatrywanym okresie:

Q = S/N » N = S/Q

koszt realizacji dostaw:
KD = N ×××× Kjd = S/Q ×××× Kjd

koszt utrzymania zapasów (zamrożenie kapitału):
KUZ =  Cj ×××× M  = Cj ×××× Q/2





Całkowity koszt zapasów (suma kosztu dostaw i kosztu 
zamrożenia kapitału)

CKZ = KD + KUZ = S/Q ×××× Kjd + Cj ×××× Q/2 

pochodna funkcji ze względu na Q:    CKZ’(Q) = Cj/2 – Kjd × S/Q2pochodna funkcji ze względu na Q:    CKZ’(Q) = Cj/2 – Kjd × S/Q2
szukamy minimum funkcji (przyrównujemy do 0) → wyliczamy Q:
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Przykład:

Firma rozważa wybór dostawcy spośród X, Y. 
Każdy z nich oferuje różne warunki realizacji dostaw.
Roczne zapotrzebowanie na dostarczane surowce wynosi 160.000 ton. Tempo 
wykorzystania (zużywania) zapasów ma charakter stały. 
Cena oferowana przez dostawców jest identyczna, tj. 500 zł/t. Roczne koszty 
utrzymania zapasów (magazynowania, finansowania, ubezpieczeń itp.) są 
proporcjonalne do ceny zakupu i wynoszą 20% ceny (100 zł/t).proporcjonalne do ceny zakupu i wynoszą 20% ceny (100 zł/t).
Czas dostawy dla firmy X wynosi 10 dni, dla Y 20 dni (od momentu zamówienia). 
Koszty realizacji jednego zamówienia wynoszą odpowiednio – 15000 zł, 5000 zł.

Dodatkowe zało żenia
W przypadku współpracy z X bezpieczny zapas powinien wynosić 5000 ton, Y 
10.000 ton (dłuższy okres dostawy)
Firma Y oferuje swoim odbiorcom opust cenowy w wysokości 3%, gdy wielkość 
zamówienia jest równa, co najmniej 5000 ton. 



Brak zapasu bezpiecze ństwa:

Rozwiązanie
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Z uwzględnieniem zapasu sygnalnego

dla X:  10  × 437 = 4.370 dla Y: 20 × 437 = 8.740
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Rozwiązanie - cd

Z uwzględnieniem upustu

oszczędność:
160.000 × (500 × 3%) = 2.400.000

Q= 5000
zapas średni = 0,5 × 5000 = 2.500
liczba dostaw: 160.000 / 5000 = 32

(2.500 + 8.740) × 500 + 32 × 5000 = 5.780.000
- oszczędności - 2.400.000

= 3.380.000



Metoda ABC

Pogrupowanie zapasów w kolejności od najdroższych do 
najtańszych

Grupa A – 10% zapasów w ujęciu ilościowym stanowi 50% 
wartości ogółuwartości ogółu

Grupa B – 30 zapasów w ujęciu ilościowym stanowi 35% 
wartości ogółu

Grupa C – 60% zapasów w ujęciu ilościowym stanowi 15% 
wartości ogółu



Grupa A zawiera zapasy o największym znaczeniu dla 
przedsiębiorstwa. Są to zazwyczaj zapasy związane z 
największymi inwestycjami lub takie zapasy, których 
niedobór wiąże się z poniesieniem wysokich kosztów 
przez przedsiębiorstwo. W grupie zapasów A, której 
posiadanie w firmie pociąga za sobą najwyższe koszty, 
zalecane jest monitorowanie i utrzymywanie jak 
najniższego stanu. W celu monitorowania zapasów z 
grupy A należy stosować bardziej złożone modele, jak grupy A należy stosować bardziej złożone modele, jak 
np. omówiony w dalsze części rozdziału model 
optymalnej wielkości zamówienia.

Pozycje z grupy B i C są mniej kosztowne i nie wymagają 
stałego monitorowania. Dla tych grup wystarczające jest 
zastosowanie metody czerwonej linii lub dwóch koszy 



Metoda czerwonej linii polega na wyznaczeniu momentu 
składania zamówienia na kolejną dostawę materiałów, 
stosowaną dla materiałów grupy C. Jej zasada opiera się 
na tym, że materiały są składowane w odpowiednim 
pomieszczeniu i w miarę zużycia obniża się ich poziom. pomieszczeniu i w miarę zużycia obniża się ich poziom. 
Kiedy poziom zapasów obniży się na tyle, że zostanie 
odsłonięta czerwona linia, wówczas należy złożyć 
kolejne zamówienie dla jego uzupełnienia 



Istota metody dwóch koszy sprowadza się do 
umieszczenia materiałów w dwóch odrębnych 
pojemnikach. O momencie złożenia kolejnego 
zamówienia decyduje wyczerpanie się zapasów z 
jednego pojemnika. W trakcie realizacji zamówienia 
wykorzystywane są zapasy z drugiego pojemnika, który 
pełni rolę zapasu rezerwowego. Zużycie zapasów z pełni rolę zapasu rezerwowego. Zużycie zapasów z 
drugiego pojemnika jest znakiem i jednocześnie 
początkiem korzystania z materiałów znajdujących się w 
pojemniku pierwszym, który już wcześniej został 
uzupełniony 



JIT – just in time
Zapasy na poziomie bliskim zera
Dostawy z dokładnością co do minut (godzin) bezpośrednio na linie produkcyjne

Wymagania: 
b. dokładne planowanie procesu produkcji, 
„zdyscyplinowani” dostawcy, 
synchronizacja procesu technologicznego, synchronizacja procesu technologicznego, 
system informacyjny,
wysoka jakość materiałów,

Korzy ści:
Zwiększenie okresu obrotu zapasami,
Skrócenie czasu dostaw,
Ograniczenie zapasów produkcji w toku,
Redukcja kosztów przemieszczania,
Wzrost produktywności,



System planowania potrzeb materiałowych – MRP (ang. 
materials requirements planning) polega na tym, że jeżeli 
znany jest optymalny poziom zapasów wyrobów gotowych, 
to można określić rozmiary produkcji w toku niezbędne do 
tego, aby wyprodukować potrzebną wielkość wyrobów 
gotowych

Metoda ta oparta jest na planowaniu od końca, czyli w Metoda ta oparta jest na planowaniu od końca, czyli w 
kierunku przeciwnym do procesów produkcji. Punktem 
wyjścia jest popyt na wyrób gotowy, na jego podstawie 
określana jest wielkość produkcji w toku, a następnie wielkość 
zamówienia materiałów niezbędnych do produkcji. Podstawą 
tego systemu jest ustalenie potrzeb materiałowych w podziale 
na odcinki czasu. 
System MRP znajduje zastosowanie zarówno w odniesieniu 
do prostych, jak i skomplikowanych produktów, składających 
się z dużej liczby podzespołów.



System planowania dystrybucji DRP (ang. distribution 
requirements planning) usprawnia zarządzanie 
procesami dostaw wyrobów finalnych do sieci 
dystrybucyjnej. Zadaniem tego systemu jest sterowanie 
zapasami wyrobów gotowych, kompletowanie partii, 
dobór i wykorzystanie środków transportu, 
dysponowanie wysyłkami itp. W przedsiębiorstwach dysponowanie wysyłkami itp. W przedsiębiorstwach 
stosujących ten system często łączy się go z systemem 
MRP. Z ich połączenia powstał system LRP (ang. logistic 
requirements planning)


