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WANIA WPŁYWU NALEŻNOŚCI 
RZEDSIĘBIORSTWIE 

równanie klasycznego podejścia prognozowania wpływów z tytułu 
 na technikach drążenia danych. Zaproponowane podejście wyko-
zukiwania zależności w zgromadzonym przez przedsiębiorstwo ar-
tórych dokonywana jest następnie prognoza wpływów. Oprócz wy-
leżności w artykule przedstawiono również wykorzystanie technik 
 do przeprowadzenia symulacji uzyskania zadanego poziomu płyn-
stnienia rozwiązania wyznaczony zostaje zbiór alternatywnych ze-
cyzyjnych. 

ążenia danych, system monitorowania płynności finansowej, sieci 
nia z ograniczeniami 

1. WPROWADZENIE 

 problemów związanych z funkcjonowaniem przedsię-
ności finansowej, czyli zdolności do terminowego re-
ch. Wynika to z faktu, że długotrwała, czy często po-
i prowadzi do bankructwa firmy. Nawet krótkookre-

zaj pociąga za sobą niekorzystne dla przedsiębiorstwa 
na zaliczyć zmniejszenie zaufania banków wiążące się 
ów oraz zmniejszenie zakresu kredytowania klientów, 
 obszaru działania na rynku. Równocześnie dostawcy 
 kredytowego wycofują kredyt kupiecki i prowadzą 
. Utrata reputacji firmy odbija się niekorzystnie na po-

i, Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej; 
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ziomie osiąganych zysków i zmniejsza jej wartość rynkową [Sierpińska i Wędzki 
1999]. 

Z punktu widzenia zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, procedury 
ściągania należności są najistotniejsze w procesie zarządzania wierzytelnościami. 
Właściwa realizacja ściągania należności jest ściśle powiązana z ich monitorowaniem 
[Pluta i Michalski 2005]. Monitorowanie to służy przede wszystkim do oceny sytuacji 
finansowej firmy, do ostrzegania przed utratą płynności finansowej i innymi nieko-
rzystnymi zjawiskami. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w obecnych czasach rozwiązywanie problemów 
ekonomiczno – finansowych w przedsiębiorstwach nie może się odbywać bez wspo-
magania, którym jest zazwyczaj stosowanie dedykowanych narzędzi w postaci sze-
roko rozumianych systemów wspomagania decyzji. Procesy analityczne i progno-
styczne nawet w małych przedsiębiorstwach wymagają przetwarzania dużej ilości 
informacji oraz dobierania odpowiednich metod obliczeniowych czy wskaźników. 
Coraz intensywniejszy przepływ informacji w przedsiębiorstwach powoduje syste-
matyczne powiększanie się zbiorów danych. Przy dużej ilości danych, największym 
problemem nie jest ich gromadzenie, a wykrycie występujących w nich zależności. 
Zależności te można przedstawić na przykład poprzez modelowanie, prognozowanie 
czy klasyfikację obiektu badań. Jedną z technik z powodzeniem wykorzystywanych 
do drążenia danych są sieci neuronowe. Do zalet i możliwości szerokich zastosowań 
sieci neuronowych można zaliczyć zdolność do uogólniania zdobytej wiedzy, równo-
ległe przetwarzanie informacji oraz zdolność uczenia się.  

Zastosowanie sieci neuronowych może być bardzo przydatne w zagadnieniach, 
gdzie wymagane jest przetwarzanie dużej ilości danych i poszukiwanie występują-
cych między nimi relacji, szczególnie w przypadku procesów zależnych od wielu 
czynników, których wpływ na proces jest trudny do opisania w postaci ścisłych zależ-
ności ilościowych. Relacje wyodrębnione przez sieci neuronowe mogą być następnie 
wykorzystane do budowy bazy wiedzy, stanowiącej podstawowy element systemu 
wspomagania decyzji [Białko 2005; Zieliński 2000]. 

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa realizowane jest w warunkach występowania 
różnych ograniczeń (np. finansowych, technologicznych). Prognozowanie przyszłych 
efektów działalności związane jest zatem z koniecznością uwzględniania tych ograni-
czeń i dążenia do optymalizowania procesów w występujących warunkach.  

Do poszukiwania rozwiązań spełniających wszystkie zdefiniowane ograniczenia 
przydatne są techniki programowania w logice z ograniczeniami CLP (ang. Constraint 
Logic Programming). Techniki te pozwalają wybrać z całego zbioru rozwiązań tylko 
spełniające obie (ilościowe i jakościowe) kategorie ograniczeń. Programowanie 
z ograniczeniami opiera się na podstawowych mechanizmach: propagacji ograniczeń 
i dystrybucji zmiennych [Van Roy i Haridi 2005]. Propagacja polega na analizie ogra-
niczeń występujących w modelu matematycznym problemu. W efekcie, z dziedzin 
poszczególnych zmiennych decyzyjnych odrzucane są te wartości, które nie spełniają 
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żadnego z ograniczeń. Oznacza to konieczność weryfikacji wyniku drogą podstawia-
nia wartości zmiennych decyzyjnych. Rozwiązywanie problemów prognozowania 
wymaga umiejętnego połączenia procedur podstawiania i propagacji ograniczeń. Za-
stosowanie technik CLP w ogólnym przypadku minimalizuje czas przeszukiwania 
przestrzeni potencjalnych rozwiązań. 

Celem badań jest opracowanie nowego podejścia do wyznaczania terminu spływu 
należności od klientów. Podejście to, wykorzystując techniki drążenia danych, 
umożliwia wyszukanie z bazy danych zależności, które służą oszacowaniu precyzyj-
niejszych prognoz wpływów z tytułu należności oraz mogą wyznaczać kierunki zmian 
w polityce cenowej przedsiębiorstwa. Spośród technik drążenia danych wybrano sieci 
neuronowe oraz techniki CLP. Sieci neuronowe wykorzystano do próby wyszukania 
istniejących w bazie danych zależności pomiędzy danymi związanymi z transakcją 
sprzedaży a opóźnieniem w spływie należności. Natomiast techniki CLP zastosowano 
do przeprowadzenia symulacji, w których określono rozwiązania spełniające wszyst-
kie przyjęte ograniczenia, opisane w kolejnym rozdziale. 

2. ZAŁOŻENIA MODELOWE 

Rozpatrywana jest klasa przedsiębiorstw wykorzystująca standardowe systemy in-
formatyczne zarządzania typu ERP (ang. Enterprise Resource Planning). Dla rozpa-
trywanej klasy przedsiębiorstw zdefiniowane są warunki funkcjonowania dotyczące 
występujących ograniczeń finansowych, technologicznych, środowiskowych itp. 

Zintegrowane planowanie działalności przedsiębiorstwa wymaga określenia wza-
jemnych zależności ekonomicznych pomiędzy takimi obszarami jak zakupy, produk-
cja, sprzedaż oraz finanse. W obszarze zakupów występują zależności pomiędzy 
wielkością produkcji a wielkością zapotrzebowania na materiały i półprodukty. Ob-
szar produkcji reprezentuje zależności pomiędzy wielkością produkcji a zapotrzebo-
waniem na zdolności produkcyjne. W obszarze sprzedaży występują zależności po-
między wielkością sprzedaży a wielkością produkcji, przychodami ze sprzedaży oraz 
należnościami. Obszarem, w którym odzwierciedlone są konsekwencje działań reali-
zowanych w wyżej wymienionych obszarach w postaci przychodów i kosztów są 
finanse. 

Na płynność finansową w przedsiębiorstwie ma wpływ wiele czynników, na przy-
kład: wielkość sprzedaży, struktura klientów, dostawców i kosztów ogólnych 
z uwzględnieniem warunków płatności i ich dotrzymywania, jak również wynikająca 
z tego struktura należności i zobowiązań. Reprezentacji wyżej wymienionych zależ-
ności, w kontekście zabezpieczenia płynności finansowej, służą dane dotyczące 
wpływów i wydatków. Celem analizy stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie 
opracowano model systemu planowania płynności finansowej (rys. 1). 
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Rys. 1. Model planowania płynności finansowej 
Źródło: opracowanie własne 

Wszystkie opisane wyżej ograniczenia przedstawione są w postaci bazy wiedzy, na 
podstawie której dokonuje się wszelkich prognoz przyszłych wyników przedsiębior-
stwa. Jakość bazy wiedzy zależna jest od ilości i jakości gromadzonych danych. 
W zamieszczonym niżej przykładzie wykorzystuje się sieci neuronowe do określenia 
reguł, które po dodaniu ich do bazy wiedzy, umożliwiają wyznaczenie prognozy środ-
ków pieniężnych. Uzyskana w ten sposób wiedza może stanowić cenne źródło infor-
macji o ewentualnej zmianie polityki kredytowej przedsiębiorstwa (wielkości skonta 
i okresu odroczenia płatności dla niektórych klientów). W przedstawionym przykła-
dzie pominięto ustalanie prognozy wielkości sprzedaży i zobowiązań 
z wykorzystaniem technik drążenia danych co zostało opisane w [Kluge i in. 2006; 
Relich i in. 2007], natomiast skupiono się na wykorzystaniu technik drążenia danych 
do oszacowania wpływów z tytułu należności. 

3. PRZYKŁAD 

Przykład składa się z trzech części. Pierwszy podrozdział opisuje podejście trady-
cyjnie stosowane w celu wyznaczenia prognozy wpływów z tytułu należności. 
W drugim podrozdziale przedstawiono proponowane podejście, umożliwiające sza-
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cowanie wpływów na podstawie zależności w bazie danych przedsiębiorstwa określo-
nych przez sieci neuronowe. Trzeci podrozdział ilustruje wykorzystanie technik pro-
gramowania w logice z ograniczeniami CLP do wyznaczenia wartości zmiennych 
decyzyjnych, przy których możliwe jest uzyskanie zadanej wartości środków pienięż-
nych. Wykonane w nim symulacje przeprowadzono dla zależności opisanych w pod-
rozdziale drugim wykorzystując w tym celu środowisko programistyczne Mozart/Oz 
[Van Roy i in. 2005]. 

3.1. KLASYCZNE PODEJŚCIE PROGNOZOWANIA WPŁYWÓW Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI 

Spotykane w literaturze sposoby szacowania wpływów z tytułu należności sprowa-
dzają się do wyznaczenia proporcji we wzorcach płatniczych klientów, a następnie ich 
przemnożeniu przez prognozowaną wielkość sprzedaży [np. Michalski 2004; Nahotko 
2002; Piotrowska 1998; Pluta i Michalski 2005]. W przykładzie założono brak możli-
wości uzyskania rabatu za wcześniejszą płatność, brak należności nieściągalnych oraz 
płatności gotówkowych. Wartość udziału należności płaconych do 30, 60 i 90 dni od 
daty sprzedaży w należnościach ogółem przedstawiono w tab. 1. 

Tabela 1. Ustalenie struktury regulowania należności 

 Okres
Termin  
regulowania 
należności 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Średnia 

do 30 dni 38% 46% 20% 11% 49% 52% 59% 33% 52% 36% 39,5% 
od 31 do 60 31% 25% 29% 13% 24% 36% 33% 25% 40% 25% 28,2% 
od 61 do 90 31% 29% 50% 77% 27% 12% 8% 42% 9% 39% 32,4% 

Źródło: opracowanie własne 

Podany w tabeli termin regulowania należności składa się z dwóch elementów: za-
proponowanego klientowi okresu odroczenia płatności należności (kredytu kupiec-
kiego) oraz ewentualnego opóźnienia w spłacie należności. Podejście to jest mało 
precyzyjne w przypadku, gdy terminy regulowania należności w różnych okresach 
mają dużą zmienność, np. termin wpłat do 30 dnia od daty sprzedaży średnio wynosi 
39,5 % (ostatnia kolumna tab. 1), przy 38% udziale we wszystkich wpłatach 
w pierwszym okresie, 46% w drugim okresie, 20% w trzecim, 11% w czwartym, itd. 
Wyznaczone w ostatniej kolumnie tab. 1 proporcje po przemnożeniu przez progno-
zowaną wartość sprzedaży służą do określenia prognozowanych wpływów w kolej-
nych miesiącach, co przedstawiono w tab. 2. 

W celu sprawdzenia dokładności uzyskanej prognozy i porównania wyników po-
dejścia tradycyjnego oraz proponowanego, zbiór 900 transakcji sprzedaży (obejmują-
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cych 10 miesięcy) został podzielony na zbiór uczący (720 - 8 miesięcy), na którym 
nastąpiła estymacja parametrów/uczenie sieci oraz zbiór testowy (180 - 2 miesiące). 
Błędy prognozy odpowiednio dla zbioru uczącego i testowego przedstawiono w tab. 
3 oraz 4. 

Tabela 2. Prognozowane wpływy 

Okres t I II III IV V VI VII VIII IX X 
Sprzedaż (w mln zł) St 0,16 0,42 0,23 0,54 0,14 0,29 0,48 0,81 0,44 0,94 
Wpływy (w mln zł) Wt

1   0,26 0,42 0,28 0,34 0,31 0,54 0,55 0,76 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 3. Podejście tradycyjne – błąd prognozy na zbiorze uczącym  

Okres t III IV V VI VII VIII Razem RMSE 
Rzeczywiste wpływy (RWt) 0,20 0,25 0,26 0,60 0,42 0,46 2,19 
Planowane wpływy (Wt) 0,26 0,42 0,28 0,34 0,31 0,54 2,15 
Odchylenie Et = (RWt – Wt)2 0,003 0,028 0,001 0,070 0,012 0,006 0,120 14,2% 

Źródło: opracowanie własne 

Jako miarę błędu przyjęto błąd średniokwadratowy określony wzorem (1).  

 RMSE = ∑
=

−
T

t
tt WRW

T 1

2)(1
* 100 (1) 

gdzie: RWt – wpływy rzeczywiste, Wt – wpływy planowane. 

Tabela 4. Podejście tradycyjne – błąd prognozy na zbiorze testowym 

Okres t IX X Razem RMSE
Rzeczywiste wpływy (Wt) 0,47 0,85 1,32 
Planowane wpływy (Wt) 0,55 0,76 1,32 
Odchylenie Et = (Wt – Wt)2 0,007 0,008 0,016 8,8% 

Źródło: opracowanie własne 

W literaturze spotyka się również modyfikację przedstawionego wyżej sposobu 
wyznaczania planowanych wpływów, polegającą na określeniu w każdym z okresów 
wpływów od poszczególnych (typów) klientów. W tym przypadku dla każdego (typu) 
klienta oszacowuje się wielkość sprzedaży, na podstawie której wyznacza się plano-
wane wpływy, uwzględniając udzielone klientowi odroczenie płatności oraz przewi-

__________  
1 Wt = St*39,8% + St-1*27,6% + St-2*32,5% 
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dywane opóźnienie w płatności lub ewentualny udział płatności gotówkowych w płat-
ności ogółem.  

Wadą opisanego wyżej podejścia jest brak precyzji prognoz w przypadku, gdy 
w kolejnych okresach wykazywana jest duża zmienność w strukturze regulowania 
należności. Sytuacja taka została przedstawiona w tab. 1. Można zauważyć, że pro-
porcje wyznaczone na podstawie łącznych transakcji z wszystkich okresów (ostatnia 
kolumna tab. 1) znacznie różnią się od udziału w poszczególnych okresach.  

Zmienność proporcji w terminach spłaty należności może wynikać z kilku powo-
dów. Przede wszystkim zależy ona od zmian wartości sprzedaży w kolejnych okre-
sach czy od zmian wzorców płatności klientów. W przypadku, gdy zmienność ta jest 
na tyle duża, że generowane prognozy dają mało trafne wyniki, wówczas proponuje 
się wykorzystanie technik drążenia danych, celem wykrycia w bazie danych przedsię-
biorstwa zależności, na podstawie których można by oszacować wpływy z większą 
dokładnością. 

3.2. PROPONOWANE PODEJŚCIE 

W przypadku występowania dużej zmienności we wzorcach płatności klientów 
proponuje się wyodrębnienie czynników, które mogą wpływać na te wzorce, tj. na 
opóźnienie w płatności należności. Do wykrycia zależności w bazie danych przedsię-
biorstwa wykorzystano sieci neuronowe. Zadaniem sieci jest określenie, w przypadku 
istnienia zależności, miejsca „skupisk” danych, które następnie mogą być przedsta-
wione w postaci reguł, np. JEŻELI odroczony termin płatności < 15 dni I wartość 
transakcji < 2500 zł TO opóźnienie w płatności < 30 dni. Wyodrębnione z bazy da-
nych zależności (reguły) można następnie wykorzystać na dwa sposoby. Z jednej 
strony do wyznaczenia prognozy wpływów od klientów w kolejnych okresach, z dru-
giej jako źródło uzyskania informacji dotyczącej modyfikacji polityki cenowej przed-
siębiorstwa względem klientów. 

Baza danych przedsiębiorstwa w obszarze sprzedaży, zawiera dane dotyczące: 
wartości sprzedanych artykułów, zaproponowanego klientowi odroczenia terminu 
płatności oraz wielkości skonta, typu klienta, typu towaru, limitu kredytu klienta, 
dotychczasowego zadłużenia klienta, opóźnienia w płatności. 

Spośród wymienionych atrybutów wybrano arbitralnie do dalszych analiz: wartość 
transakcji (WT), odroczenie terminu płatności (kredyt kupiecki - KK), opóźnienie 
w płatności (OP). 

Wybrane zmienne podzielono arbitralnie na następujące klasy: 
WT1 < 2500, 2500 <= WT2 < 7500, 7500 <= WT3;   
KK1 = 15 dni, KK2 = 45 dni, KK3 = 30 dni;  
OP1 < 15 dni, 15 dni <= OP2 < 30 dni, 30 dni <= OP3 < 60 dni. 
Na wejście sieci składające się z 6 neuronów doprowadzono po 3 klasy dla war-

tości transakcji oraz długości kredytu kupieckiego. Natomiast na wyjściu sieci na 
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3 neurony podano wartości obejmujące odpowiednio 3 klasy opóźnienia w płatności. 
Dane zostały przetworzone do postaci binarnej (1-prawda, 0-fałsz), np. jeśli transak-
cja zawierała opóźnienie w płatności wynoszące 10 dni, wówczas na 3 neurony wyj-
ściowe sieci doprowadzono odpowiednio [1;0;0], gdyż OP1 < 15 dni, 15 dni <= OP2 < 
30 dni, 30 dni <= OP3 < 60 dni. 

Zbiór danych, tak jak to miało miejsce w podejściu tradycyjnym, podzielono na 
zbiór uczący i testowy. W badaniach wykorzystano sieć jednokierunkową trenowaną 
za pomocą algorytmu wstecznej propagacji błędu. Eksperymentalnie ustalono, że dla 
badanego zbioru danych najmniejszy poziom błędu uzyskuje się przy jednej warstwie 
ukrytej, składającej się z 10 neuronów. 

Kryterium według którego następowała klasyfikacja danej transakcji do klasy 
opóźnienia w płatności była maksymalna wartość aktywacji danego neuronu, np. jeśli 
na wyjściu otrzymano wartości [0,58;0,12;0,3], wówczas daną transakcję klasyfiko-
wano do pierwszej klasy opóźnienia w płatności (OP1 < 15 dni). Wyniki klasyfikacji 
przedstawiono w tab. 5.  

Tabela 5. Wyniki klasyfikacji w proponowanym podejściu 

Zbiór uczący Zbiór testowy  

OP1 OP2 OP3 Razem OP1 OP2 OP3 Razem 
Wzorzec 158 375 187 720 36 95 49 180 
Klasyfikacja 66 534 120 720 76 74 30 180 
 z tego poprawnie 34 294 62 390 21 33 17 71 
Poprawna klasyf./Wzorzec 0,22 0,78 0,33 0,55 0,58 0,35 0,35 0,4 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie zależności wykrytych przez sieć neuronową, wykorzystując metodę 
identyfikacji jednorodnych obszarów decyzyjnych ustalono następujące reguły: 

R1: JEŻELI WT2 I KK2 TO OP1 

R2: JEŻELI WT1 I KK2 TO OP2 

R3: JEŻELI WT1 I KK3 TO OP2 

R4: JEŻELI WT1 I KK1 TO OP3 

R5: JEŻELI WT2 I KK1 TO OP3 

R6: JEŻELI WT3 I KK1 TO OP3 

R7: JEŻELI WT1 I KK3 TO OP3 

R8: JEŻELI WT2 I KK3 TO OP2 

Kolejnym etapem jest wyznaczenie prognozowanych wpływów w kolejnych mie-
siącach. Następuje to poprzez dodanie do kredytu kupieckiego (KK1 = 15 dni, KK2 = 
45 dni, KK3 = 30 dni) prognozowanego opóźnienia w płatności (OP1 = 15 dni, OP2 = 
30 dni, OP3 = 60 dni). Dla badanego zbioru danych zauważono, że obserwacje niepo-
prawnie zaklasyfikowane, były zaliczane do klasy sąsiedniej (np. OP1 do OP2), nato-
miast nigdy nie były zaliczane do klasy oddalonej o jeden poziom (np. OP1 do OP3). 
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Tab. 6 i 7 przedstawiają wyniki prognozowania wpływów przy wykorzystaniu pro-
ponowanego podejścia. 

Tabela 6. Proponowane podejście – błąd prognozy na zbiorze uczącym  

Okres t III IV V VI VII VIII Razem RMSE 
Rzeczywiste wpływy (RWt) 0,20 0,25 0,26 0,60 0,42 0,46 2,19 
Planowane wpływy (Wt) 0,16 0,23 0,24 0,63 0,61 0,48 2,36 
Odchylenie Et = (RWt – Wt)2 0,001 0,000 0,000 0,001 0,034 0,001 0,037 8% 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 7. Proponowane podejście – błąd prognozy na zbiorze testowym 

Okres t IX X Razem RMSE
Rzeczywiste wpływy (RWt) 0,47 0,85 1,32 
Planowane wpływy (Wt) 0,44 0,91 1,35 
Odchylenie Et = (RWt – Wt)2 0,001 0,003 0,004 4,6% 

Źródło: opracowanie własne 

Można zauważyć, że w porównaniu z podejściem tradycyjnym (tab. 3 i 4), pro-
gnozy są bardziej dokładne. W podejściu tradycyjnym wyznaczana była wartość śred-
nia dla wzorców płatności, na podstawie terminu wpływu, który składa się z odrocze-
nia i opóźnienia w płatności. W proponowanym podejściu termin ten został rozbity na 
te dwie zmienne, aby wyszukać ewentualne zależności między wielkością kredytu 
kupieckiego a opóźnieniem w płatności. Po etapie uczenia sieci nastąpiło ponowne 
scalenie tych dwóch zmiennych w planowany termin wpływu. 

Należy zaznaczyć, iż w przypadku wykorzystania sieci neuronowych poziom po-
prawnych klasyfikacji jest uzależniony nie tylko od wybranych zmiennych wejścio-
wych i ich podziału na klasy, lecz również od ustalonej struktury i algorytmu uczenia 
sieci. Nieodpowiednie dobranie tych elementów może powodować otrzymanie pro-
gnoz o mniejszej dokładności, niż w podejściu tradycyjnym. Jednakże celem jest nie 
tylko otrzymanie dokładniejszych prognoz, lecz również wykrycie charakteru (kie-
runku i siły) związków między niektórymi zmiennymi a terminem wpływów z tytułu 
należności. Wyznaczając reguły w bazie danych przedsiębiorstwo może wykorzystać 
pozyskane informacje do modyfikacji swojej polityki cenowej względem niektórych 
klientów. Ponadto wykorzystanie technik CLP pozwala użytkownikowi zasymulować 
warunki, przy których zostanie otrzymana zadana wartość środków pieniężnych. 
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3.3. WYKORZYSTANIE TECHNIK CLP DO SYMULACJI ZMIAN W POLITYCE PŁATNICZEJ 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

W skład polityki płatniczej wchodzi określenie przez przedsiębiorstwo długości 
odroczenia płatności należności oraz odroczenie spłaty własnych zobowiązań. Zobo-
wiązania można podzielić na zobowiązania wobec dostawców, pracowników, banków 
czy budżetu państwa. Planowane wartości wpływów oraz wydatków przedstawiono 
w tab. 8. Przyjęto, że na koniec II okresu stan wolnych środków pieniężnych wynosi 
0,2 mln zł.  

Tabela 8. Prognozowany stan środków pieniężnych 

Okres t III IV V VI VII VIII IX X 
Wpływy (w mln zł) Wt 0,16 0,23 0,24 0,63 0,61 0,48 0,44 0,91 
Wydatki (w mln zł) Wyt 
w tym zobowiązania wobec 0,26 0,39 0,3 0,64 0,51 0,49 0,42 0,71 
dostawców 0,15 0,18 0,18 0,39 0,37 0,26 0,29 0,45 
pracowników 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
banków 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 
budżetu 0,01 0,01 0,02 0,05 0,04 0,03 0,03 0,06 
Stan środków pieniężnych 
(w mln zł)  SP2

t 0,1 -0,06 -0,12 -0,13 -0,03 -0,04 -0,02 0,18 
Źródło: opracowanie własne 

Prognoza wskazuje na niedobór środków pieniężnych w okresach IV-IX (ostatni 
wiersz tab. 8). W przypadku, gdy nie istnieje możliwość pokrycia niedoboru środków 
pieniężnych ze źródeł zewnętrznych (np. poprzez dodatkowy kredyt bankowy), można 
spróbować pozyskać środki w oparciu o własne zasoby. Można to wykonać w oparciu 
o zmiany długości kredytu kupieckiego dla klientów lub długości okresu spłaty zobo-
wiązania przez przedsiębiorstwo.  

Wykorzystując techniki drążenia danych ustalono, że skrócenie okresu kredytu ku-
pieckiego dla niektórych klientów z 60 na 30 dni nie powinno wywołać ich reakcji 
(obniżenia wielkości zakupów), natomiast przyspieszenie spływu należności spowo-
duje wzrost środków o 0,03 mln zł poczynając od okresu t+2. Ponadto ustalono, że 
odroczenie spłaty zobowiązań wobec wybranych dostawców spowoduje spadek wy-
maganych środków w wysokości 50% wartości tego typu zobowiązania, przy 2% 
odsetkach karnych w skali miesiąca. Możliwe jest również odroczenie zobowiązania 
wobec banków przy 1% odsetkach karnych w skali miesiąca. 

__________  
2 SPt = SPt-1 + Wt – Wyt 
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Wykorzystując techniki programowania z ograniczeniami następuje, w przypadku 
istnienia rozwiązania (dodatniego stanu środków pieniężnych), wyznaczenie wszyst-
kich możliwych kombinacji parametrów zmiennych decyzyjnych - wartości zmian 
w długości kredytu kupieckiego oraz spłacie zobowiązań wobec dostawców i banków. 

Po implementacji problemu w środowisku Mozart/Oz otrzymano kilkanaście alter-
natywnych rozwiązań. Na rys. 2 przedstawiono przykładowe rozwiązanie zawierające 
zbiór wartości odpowiednio dla wpływów, zobowiązań wobec dostawców, pracowni-
ków, banków, budżetu oraz środków pieniężnych. 

 

 

Rys. 2. Przykładowe rozwiązanie – wartość wpływów, poszczególnych zobowiązań 
 i środków pieniężnych w kolejnych okresach (w mln zł) 

Wykorzystano program Mozart/Oz 

Warto zaznaczyć, że techniki programowania z ograniczeniami umożliwiają 
oprócz propagacji ograniczeń również łatwą specyfikację problemu oraz stosowanie 
różnych procedur minimalizujących czas przeszukiwania przestrzeni potencjalnych 
rozwiązań [Van Roy i Haridi 2005].  

5. PODSUMOWANIE  

Proponowane podejście może być z powodzeniem wykorzystane w przypadku, gdy 
wzorce płatności należności cechuje duża zmienność, która wpływa na niewielką 
skuteczność tradycyjnego podejścia wyznaczania wpływów z tytułu należności.  

Oprócz generowania precyzyjniejszych prognoz wpływów ma ono jeszcze jedną 
zaletę. Wyznaczając zależności istniejące w bazie danych przedsiębiorstwo może 
wykorzystać pozyskane informacje do modyfikacji swojej polityki cenowej względem 
niektórych klientów. W przypadku występowania zależności w bazie danych przed-
siębiorstwa, porównując określone reguły ze sobą można dowiedzieć się na przykład, 
którzy klienci mają taki sam termin odroczenia płatności a inne opóźnienie w płat-
ności, którzy mają różne wartości skonta a ten sam udział w płatnościach gotówko-
wych, itp. Informacja tego typu może być niekiedy bardziej cenna dla przedsiębior-
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stwa, niż precyzja co do wartości prognozy wpływów z tytułu należności czy płyn-
ności finansowej. Ponadto wykorzystanie technik CLP pozwala użytkownikowi 
sprawdzić czy możliwa jest taka zmiana parametrów zmiennych decyzyjnych, która 
przy danych ograniczeniach umożliwi otrzymanie rozwiązania (alternatywnych roz-
wiązań), np. pożądaną wartość środków pieniężnych. 

W zakres dalszych badań wchodzi zbudowanie wielokryterialnego systemu plano-
wania płynności finansowej, który oprócz należności uwzględniałby również zmiany 
w wielkości zobowiązań i zapasów. Techniki drążenia danych można by w tym przy-
padku wykorzystać do określenia konsekwencji wydłużenia terminu spłaty zobowią-
zań czy zmian w poziomie zapasów. Istotne wydaje się również oszacowanie wiel-
kości planowanych wpływów z uwzględnieniem poziomu ryzyka wpłaty od danego 
klienta. 
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THE APPLICATION OF DATA MINING TECHNIQUES TO CASH INFLOWS FORECAST 
IN ENTERPRISE 

This paper presents how to assure the desirable liquidity level in an enterprise with the application of 
the data mining techniques. The proposed approach was based on the neural networks and constraint 
logic programming techniques. The neural networks were used to seeking the relationships in database of 
company. The constraint logic programming techniques were applied to searching the permissible 
solutions. The example analysed in this paper led to the comparison of the conventional approach results 
with the proposed approach results. 


