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Streszczenie 

Celem artykułu jest sprawdzenie, w jaki sposób spółki przejmujące w Polsce przygotowywały się do 

połączenia. W analizie wykorzystano metody badawcze: wskaźnik korelacji Spearmana i analizę regresji 

liniowej, testy na nieliniową postać funkcji regresji. Badanie obejmuje określenie wpływu okresu spłaty 

należności, okresu spłaty zobowiązań, cyklu konwersji zapasów, trwałości struktury aktywów i finanso-

wania, a także wielkość spółek na rentowność operacyjną spółek przejmujących (zmienna zależna). Spółki 

przejmujące, działające w sektorze produkcyjnym, w latach poprzedzających połączenie ustabilizowały 

wpływ elementów kształtujących kapitał obrotowy na rentowność operacyjną aktywów. Badanie z jednej 

strony uzupełnia studia, które przeprowadzili V. Lima, F.V. Martins, E. Brandao (2015) o spółki z Polski, 

z drugiej strony wprowadza do niego spółki przystępujące do połączenia (spółki przejmujące). 

Słowa kluczowe: połączenia, kapitał obrotowy netto, rentowność. 

Abstract 

Shaping of selected financial indictors by acquiring companies in the period preceding 

mergers of business entities. Analysis of companies in the production sector 

The purpose of the article is to examine how the acquiring companies in Poland were preparing for the 

merging process. The analysis uses the following methods: Spearman's correlation coefficient and linear 

regression, and tests for non-linear form of the regression function. The study also determines the impact 

of the payment period for receivables, the payment period for payables, the inventory conversion cycle, 

the sustainability of the structure of assets and financing and the size of entities on the operating returns 

of the acquiring companies (dependent variable). Acquiring companies operating in the production sector, 

in the years preceding the merger, stabilized the effect of their working capital components on the return 

on assets. On the one hand this study expands the study conducted by V. Lima, F.V. Martins, E. Brandao 

(2015) by providing relevant information on companies from Poland, and on the other hand it introduces 

the topic of merging companies (acquiring companies). 
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Wstęp 
 

Połączenia jednostek gospodarczych są naturalną konsekwencją rozwoju spółek. W proce-

sie połączenia biorą udział przynajmniej dwa podmioty, dla których połączenie powinno 

oznaczać możliwość dalszego rozwoju i osiągania efektów synergii, ze wspólnego wyko-

rzystywania zasobów rzeczowych, ludzkich, jak również kapitałowych. M. Martynova 

i L. Renneboog (2006) stwierdzają, że podstawowym motywem połączeń i przejęć spółek 

są efekty synergii (operacyjnej i finansowej). Połączenie jednostek gospodarczych jest 

złożonym procesem i powinno być prawidłowo zaplanowane. Teoretycznie mogą po-

jawić się połączenia jednostek realizowanych, jako „okazyjny zakup”, ale decyzja 

o rozwoju zewnętrznym, a nie wewnętrznym, a więc przez przejęcie innej spółki nie 

może być decyzją nieprzemyślaną, ale wpisywać się strategię spółki. J. Harris i R. Siebert 

(2015) zauważyli, że spółki przejmujące o niskich zdyskontowanych przyszłych prze-

pływach pieniężnych łączą się ze spółkami najbardziej wydajnymi, o największych pla-

nowanych przepływach pieniężnych. Dodatkowo zauważyli oni, że spółki przejmujące 

charakteryzujące się dużymi planowanymi przepływami pieniężnymi są raczej małymi 

podmiotami i łączą się z innymi spółkami, które są od nich większe. Proces łączenia 

się spółek powinien wpisywać się w długoterminową strategię rozwoju spółki, anali-

zowany z tej perspektywy dotyczy wyboru struktury kapitałowej łączących się spółek, 

jej zmiany po połączeniu, optymalizacji procesów produkcji, ich wpływu na zwiększe-

nie przychodów, zmniejszenie kosztów. Nie mniejsze znaczenie w procesie łączenia 

ma krótkoterminowe planowanie finansowe i podejmowane przez spółki decyzje fi-

nansowe. Miernikiem dokonań krótkoterminowych może być kapitał obrotowy netto. 

Narzędzie to opisuje relacje między polityką kredytową (należności), finansową (zobo-

wiązania), operacyjną (przetwarzanie zapasów) i środkami pieniężnymi (cykl konwersji 

gotówki). Można postawić pytanie badawcze, czy spółki przejmujące w jakikolwiek 

sposób przygotowują się do połączenia z inną jednostką, odpowiednio sterując kapitałem 

obrotowym netto.  

W literaturze przedmiotu wielu autorów opisywało połączenia spółek, poddając 

analizie spółki przejmujące i przejmowane, ich wskaźniki finansowe w odniesieniu do 

okresów sprawozdawczych rozpoczynających się na momencie połączenia. Badania 

połączeń i przejęć obejmowały zarówno połączenia i przejęcia dokonywane w ramach 

jednego kraju, jak również połączenia i przejęcia transgraniczne (Andre i in., 2004). 

Połączenia transgraniczne stanowią jedną trzecią wszystkich transakcji połączeń, są 

więc ważną częścią tego procesu. Motywy łączenia transgranicznego odbiegają od mo-

tywów stricte ekonomicznych (efekty synergii) i wskazują, że połączenia transgra-

niczne pojawiają się, gdy spółki są w krajach i różnej sile nabywczej waluty. W krajach, 

w których spadała siła nabywcza pieniądza spółki częściej były spółkami przejmowa-

nymi, a w krajach, w których siła nabywcza pieniądza rosła spółki stawały się spółkami 

przejmującymi (Erel i in., 2010). Analizie poddawano różne sposoby rozliczania połączeń: 

wykup udziałów akcji od dotychczasowych właścicieli lub wymiana tytułów własności 

po ustalonym w planie połączenia parytecie wymiany (Martynova i in. 2006). Nie ma 
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jednoznacznej odpowiedzi, czy sposób zapłaty wpływa na spodziewane korzyści 

łączących się spółek (Andre i in., 2004; Megginson i in., 2004, Choi i in., 2004; Yook, 

2004; Heron i in., 2002; King i in., 2004). Z punktu widzenia polskiego prawa połącze-

nie, aby mogło być rozliczone zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, nie 

może mieć innej zapłaty niż wymiana tytułów własności (udziałów lub akcji łączących 

się spółek).  

W literaturze brakuje badań na temat łączących się spółek z perspektywy przygoto-

wywania się spółek do połączenia. Właściwy moment połączenia spółek może wpły-

wać na szybkość procesów restrukturyzacyjnych jak również efektywność procesu łą-

czenia. W literaturze przedmiotu efektywność spółek badana jest z wykorzystaniem 

różnorodnych mierników: 

• rynkowych,

• księgowych,

• mieszanych.

W przypadku rynkowych mierników efektywność połączenia spółek najczęściej

mierzona jest z wykorzystaniem rynkowych stóp zwrotu analizując zmiany cen akcji 

wywołanych podaniem do publicznej wiadomości informacji o planowanym połącze-

niu lub na sam moment połączenia. Analizowane były ponadprzeciętne stopy zwrotu 

realizowane na skutek połączenia (Andre i in., 2004; Martynova i in., 2006).  

Księgowe mierniki konstruowane są na podstawie informacji finansowej dostar-

czanej przez system rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek prze-

pływów pieniężnych). Najczęściej wykorzystywane mierniki dotyczą rentowności 

aktywów, rentowności kapitału własnego, rentowności sprzedaży, wskaźników zadłu-

żenia, trwałości struktury aktywów, wielkości spółek, czy kapitału obrotowego netto 

(Ismail i in., 2016). 

Wskaźniki mieszane wykorzystywane w analizie efektywności połączeń opisywane 

są za pomocą danych rynkowych (ceny akcji), jak również danych finansowych z pu-

blikowanych sprawozdań finansowych spółek. Analizowana jest między innymi reak-

cja rynkowych stóp zwrotu na zmianę wartości księgowych. 

W artykule będą wykorzystywane wyłącznie mierniki księgowe. Większość po-

łączeń spółek w Polsce odbywa się poza regulowanym rynkiem (giełda papierów 

wartościowych). Nie ma zatem informacji rynkowych dla większości spółek biorą-

cych udział w procesach łączenia, które są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Są-

dowym.  

Celem artykułu jest sprawdzenie, w jaki sposób spółki przejmujące w Polsce przy-

gotowywały się do połączenia. Zdaniem autora spółki przejmujące, a więc te, które 

inicjują połączenie z formalno-prawnego punktu widzenia przygotowują się do połą-

czenia, co ma odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych. Można postawić hi-

potezę badawczą, w której przewiduje się, że spółki przejmujące traktują połączenie 

jako rozwój, a więc są na pewnym, wysokim stopniu rozwoju organizacyjnego. Wery-

fikacja hipotezy badawczej przeprowadzona zostanie przy wykorzystaniu analizy re-

gresji. 
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1. Metodyka i próba badawcza 
 

W badaniu spółek przejmujących, w ramach połączeń krajowych jednostek gospodar-

czych, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym wykorzystywana jest baza 

danych przygotowana przez InfoCredit dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

Baza danych zawiera informacje finansowe (bilans i rachunek zysków i strat) łączących 

się spółek, które dokonały wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o przejęciu innej 

spółki. W grupie tej pojawiają się zatem spółki, które identyfikowane są przez polskie 

przepisy, jako spółki przejmujące (przepisy Kodeksu spółek handlowych). 

Analiza danych finansowych spółek przejmujących prowadzona jest na podstawie 

danych tych spółek z okresu poprzedzającego połączenie, do pięciu lat przed rokiem, 

w którym doszło do połączenia. Z bazy danych wybrane zostały tylko te spółki, w przy-

padku których dostępne były dane finansowe za wszystkie pięć lat obrotowych poprze-

dzających połączenie. Struktura czasowa danych finansowych określona została na 

podstawie daty połączenia, a nie lat kalendarzowych. Opisana w ten sposób próba ba-

dawcza pozwala sprawdzić, jakie zachodziły relacje w okresach poprzedzających po-

łączenie, ale nie można tych danych porównywać z danymi pozostałych spółek, na 

przykład z danymi średnimi dla spółek w danym sektorze i w konkretnym roku spra-

wozdawczym (np. danymi publikowanymi na łamach miesięcznika „Rachunkowośćˮ, 

wydawanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce). 

Spółki wytypowane do badania to spółki polskie o różnej strukturze własności; są 

to zarówno spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również po-

zostałe spółki, które na mocy kodeksu spółek handlowych mogą być spółkami przej-

mującymi (przyjmując formę prawną spółki kapitałowej po połączeniu).  

Struktura czasowa połączeń obejmuje połączenia przez przejęcie innej spółki, które 

zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego w latach 2007–2012. Oznacza to, 

że w badaniu wykorzystywane są dane finansowe ze sprawozdań finansowych spółek 

przejmujących za lata obrotowe od 2002 roku do 2012 roku. 

W badaniu, w celu przypisania spółek przejmujących do określonego sektora ak-

tywności gospodarczej, wykorzystano informację o pierwszej działalności, zgłoszonej 

przez spółkę w informacji statystycznej. Wszystkie spółki podzielono na następujące 

sektory: produkcja, handel, usługi, finanse i pozostałe. W badaniu analizie zostały pod-

dane spółki z pierwszego sektora, a mianowicie spółki produkcyjne. Próba badawcza 

składała się z 357 sprawozdań finansowych spółek przejmujących, należących do sek-

tora produkcyjnego. 

Przygotowanie spółek do połączenia analizowane będzie z punktu widzenia kapi-

tału obrotowego netto, tj. okresu spłaty należności, cyklu konwersji zobowiązań, cyklu 

konwersji zapasów, jak również trwałości struktury finansowania (udział kapitału dłu-

goterminowego w kapitale ogółem) i trwałości struktury aktywów (udział aktywów 

trwałych w aktywach ogółem).  

Formuły obliczeniowe wykorzystywanych w badaniu zmiennych są zgodne z ogól-

nie przyjętymi zasadami (Lima i in., 2015; Garcia-Teruel i in., 2006).  
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W analizie regresji wykorzystano następujące zmienne objaśniające: 

• Okres spłaty należności

OSN = 
należności krótkoterminowe

przychody netto ze sprzedaży
 × 365 

• Cykl konwersji zapasów

CKZ = 
zapasy

przychody netto ze sprzedaży
 × 365 

• Okres spłaty zobowiązań

OSZ = 
zobowiązania krótkoterminowe

przychody netto ze sprzedaży
 × 365 

• Trwałość struktury finansowania

KSP = 
kapitał własny + zobowiązania długoterminowe

pasywa ogółem

• Trwałość struktury aktywów

ATA = 
aktywa trwałe

aktywa ogółem

• Wielkość spółki

size = ln (aktywa ogółem) 

Zmienną objaśnianą jest rentowność operacyjna aktywów. 

ROA = 
wynik z działalności operacyjnej

aktywa ogółem

W przypadku odpowiednich wartości aktywów lub pasywów wykorzystywanych 

w zmiennych objaśniających i objaśnianych (np. należności krótkoterminowych, zapasów, 

zobowiązań krótkoterminowych itd.) przyjęto wartości na koniec okresu sprawozdaw-

czego. 

Analiza porównawcza, stanowiąca podstawę do wnioskowania na temat kształto-

wania się relacji między kapitałem obrotowym netto, sposobem finansowania, jak rów-

nież wykorzystania aktywów trwałych pochodzą z badań europejskich spółek. W arty-

kule zakłada się, że spółki przygotowujące się do połączenia mogą zachowywać się 

inaczej niż pozostałe spółki. W swoich badaniach V. Lima, F.V. Martins, E. Brandao 

(2015) zauważyli, że w europejskich spółkach (w tej próbie nie było spółek z Polski) 
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pojawiała się ujemna zależność między okresem spłaty należności, cyklem konwersji za-

pasów, cyklem spłaty zobowiązań a rentownością aktywów (ROA) i kapitału własnego 

(ROE). Podobne zależności między elementami kapitału obrotowego netto, a zyskow-

nością mierzoną rentownością aktywów (ROA) uzyskali P. J. Garcia-Teruel i P. Mar-

tinez-Solano (2006). Dodatkowo zauważyli oni, że występuje ujemna zależność między 

poziomem finansowania kapitałem obcym a zyskownością spółki mierzoną rentowno-

ścią aktywów (ROA). W swojej rozprawie naukowej S. Thuvarakan (2013) analizował 

brytyjskie spółki z sektora produkcyjnego i zauważył, że występujące tam relacje między 

okresem spłaty należności, okresem spłaty zobowiązań, cyklem konwersji zapasów 

a zyskiem ze sprzedaży są nieistotne statystycznie. Współczynniki regresji liniowej 

były dodatnie dla okresu spłaty należności i zobowiązań, a ujemne dla cyklu konwersji 

zapasów. Wyniki Thuvarakana (2013) odbiegają od wyników innych autorów, co może 

świadczyć o wpływie kultury i ekonomii brytyjskiej na kształtowanie się wskaźników 

finansowych spółek. 

Badanie składa się z 2 etapów: 

1. Określenie korelacji między zmiennymi (współczynnik korelacji Spearmana). 

2. Stworzenie modelu regresji dla zmiennej zależnej (ROA). 

Ostateczny wynik badania ma dać odpowiedź na pytanie czy polskie spółki przejmujące 

zachowują się w podobny sposób jak spółki w Europie (analiza regresji zmiennych 

zależnych i niezależnych). Jakiekolwiek rozbieżności w wynikach będą przesłanką do 

wnioskowania na temat odmienności spółek przejmujących od pozostałych podmiotów. 
 

 

2. Wyniki badania 
 

Pierwszym etapem badania jest określenie korelacji między zmiennymi wykorzysty-

wanymi w modelu.  

Analiza korelacji zmiennych zależnych i niezależnych została przedstawiona w ta-

beli 1. 
 

Tabela 1. Współczynniki korelacji Spearmana 
 

OSN OSZ CKZ ATA KSP size ROA Zmienna 

1      0,3287         0,0511     –0,0973*     –0,0348         0,0824     –0,0527     OSN 

  1         0,1469*        0,0401     –0,6449*     –0,0552     –0,3642*     OSZ 

    1     –0,0022         0,1907*     –0,0338     –0,1379*     CKZ 

      1         0,5186*         0,4413*     –0,0986*     ATA 

        1         0,3563*         0,2292*     KSP 

          1         0,2758*     size 

            1     ROA 
 

* dla α = 0,1 
 

Źródło: opracowanie własne. 
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Na podstawie analizy współczynników korelacji z tabeli 1 można zauważyć, że 

w większości przypadków (oprócz OSN) nie ma podstaw do twierdzenia, że zależności 

zmiennej objaśnianej ROA i zmiennych objaśniających są nieistotne statystycznie na 

poziomie istotności α = 0,1. 

W badaniu zauważono, że rozkład reszt stworzonych modeli regresji liniowej ma 

rozkład zbliżony do rozkładu normalnego. Dodatkowo sprawdzono również rozkład 

reszt po dodaniu logarytmów i kwadratów zmiennych objaśniających. Wyniki wska-

zują, że postać liniowa funkcji regresji jest prawidłowa. 

Na podstawie danych finansowych spółek przejmujących w okresie od 5 do 1 roku 

przed połączeniem wyliczono wartości współczynników funkcji regresji liniowej opi-

sującej wpływ zmiennych niezależnych na zmienną zależną ROA.  

 

Tabela 2. Parametry funkcji regresji liniowej dla pięciu lat (cały badany okres) 
 

Zmienna Współczynnik 
Błąd  

standardowy 

Statystyka  

t-Studenta 
Wartość p 

const –0,1215 0,0378 –3,2100 0,0015*** 

OSN –0,0009 0,0003 –3,5212 0,0005*** 

OSZ 0,0002 0,0002 0,8815 0,3786 

CKZ –0,0012 0,0002 –4,8027 <0,0001*** 

ATA –0,2898 0,0396 –7,3251 <0,0001*** 

KSP 0,2383 0,0465 5,1288 <0,0001*** 

size 0,0253 0,0033 7,6932 <0,0001*** 
 

*** α = 0,01, ** α = 0,05, *α = 0,1 

 

Średn. aryt. zm. zależnej 0,0580  Odch. stand. zm. zależnej 0,1018 

Suma kwadratów reszt 2,3837  Błąd standardowy reszt 0,0825 

Wsp. determ. R-kwadrat 0,3545  Skorygowany R-kwadrat 0,3434 

F (6, 350) 32,0343  Wartość p dla testu F 1,08E–30 

Logarytm wiarygodności 387,5622  Kryt. inform. Akaikeʼa –761,1244 

Kryt. bayes. Schwarza –733,9802  Kryt. Hannana-Quinna –750,3280 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Równanie funkcja regresji ma postać: 

 

ROA = –0,0009 × OSN – 0,0012 × CKZ – 0,2898 × ATA + 0,2383 × 
× KSP + 0,0253 × size – 0,1215 

 

W celu sprawdzenia dopasowania funkcji regresji do zmiennych dokonano oceny 

rozkładu reszt (test Doornika-Hansena). Wyniki testu wskazują, że nie ma podstaw do 
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odrzucenia hipotezy zerowej – rozkład reszt ma cechy rozkładu normalnego (Chi-kwa-

drat (2) = 1,006 z wartością p = 0,6048). 

W badaniu sprawdzono również inne postacie analityczne funkcji regresji (wielo-

mianową – kwadraty zmiennych i logarytmiczną). Testy na nieliniowość wskazały, że 

nie ma podstaw do odrzucenia hipotez zerowych o liniowości funkcji regresji. 

Równanie regresji liniowej dla zmiennej niezależnej ROA, dla danych finansowych 

w pięcioletnim okresie przygotowania się spółek do połączenia wskazuje, że prawie 

wszystkie zmienne niezależne w istotny sposób opisują zmienną zależną (poza OSZ). 

Analiza współczynników zmiennych niezależnych wskazuje, że okres spłaty należno-

ści jest destymulantą, czyli im krótszy okres oczekiwania na środki pieniężne, tym wyż-

sza jest rentowność operacyjna aktywów. Cykl konwersji zapasów również ma charak-

ter destymulaty, co oznacza, że skrócenie czasu produkcji wyrobów gotowych pozy-

tywnie wpływa na rentowność aktywów. Udział aktywów trwałych w aktywach spółek 

produkcyjnych jest również destymulantą, zatem mniejszy stan aktywów trwałych 

zwiększa rentowność operacyjną aktywów. Jedyną zmienną niezależną o charakterze 

stymulanty jest udział kapitałów długoterminowych (stałych) w pasywach spółek. 

Spółki o trwałej strukturze finansowania osiągały wyższą rentowność operacyjną. 

Wielkość spółek wpływa na rentowność operacyjną w ten sposób, że im większa 

spółka, tym wyższa rentowność operacyjna aktywów. 

Dalsza analiza spółek skupi się na analizie regresji zmiennych z wykorzystywanych 

w badaniu w okresach: 5 lat przed połączeniem, 3 lata przed połączeniem i na 1 rok 

przed połączeniem. Analiza ta pozwoli na stwierdzenie, czy w różnych momentach, 

zmienne niezależne tak samo oddziałują na zmienną zależną (czy są istotne statystycz-

nie i czy współczynniki regresji mają te same znaki). 

Na początek badania wybrano spółki przejmujące na 5 lat przed połączeniem (rów-

nanie regresji dla spółek przejmujących na 5 lat przed połączeniem przedstawiono w ta-

beli 3). 

 

Tabela 3. Parametry funkcji regresji na pięć lat przed połaczeniem 
 

Zmienna Współczynnik 
Błąd  

standardowy 

Statystyka  

t-Studenta 
Wartość p 

const 0,1052 0,1218 0,8635 0,3915 

OSN 0,0004 0,0007 0,5715 0,5699 

OSZ –0,0007 0,0007 –1,0013 0,3209 

CKZ –0,0002 0,0008 –0,2187 0,8276 

ATA –0,1385 0,1202 –1,1521 0,2541 

KSP –0,0220 0,1329 –0,1657 0,8689 

size 0,0090 0,0109 0,8310 0,4095 
 

*** α = 0,01, ** α = 0,05, *α = 0,1 
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Średn. aryt. zm. zależnej 0,0937  Odch. stand. zm. zależnej 0,1070 

Suma kwadratów reszt 0,6107  Błąd standardowy reszt 0,1035 

Wsp. determ. R-kwadrat 0,1526  Skorygowany R-kwadrat 0,0634 

F (6, 57) 1,7109  Wartość p dla testu F 0,1350 

Logarytm wiarygodności 58,0537  Kryt. inform. Akaikeʼa –102,1075 

Kryt. bayes. Schwarza –86,9953  Kryt. Hannana-Quinna –96,1540 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W celu sprawdzenia dopasowania funkcji regresji do zmiennych dokonano oceny 

rozkładu reszt (test Doornika-Hansena). Wyniki testu wskazują, że nie ma podstaw do 

odrzucenia hipotezy zerowej – rozkład reszt ma cechy rozkładu normalnego (Chi-kwa-

drat (2) = 1,00545 z wartością p = 0,604881). 

W badaniu sprawdzono również inne postacie analityczne funkcji regresji (wielo-

mianową – kwadrat zmiennych i logarytmiczną). Testy na nieliniowość wskazały, że 

nie ma podstaw do odrzucenia hipotez zerowych o liniowości funkcji regresji. 

Na podstawie parametrów modelu regresji z tabeli 3 można stwierdzić, że na pięć 

lat przed połączeniem spółki zmienne objaśniające nie opisywały w istotny sposób 

zmiennej objaśnianej (ROA). Wynik ten odbiega od wyników zaprezentowanych w ta-

beli 2. Przyczyny braku istotności zmiennych objaśniających na pięć lat przed połącze-

niem będą analizowane w kolejnych artykułach autora. 

Wraz ze zbliżaniem się do daty połączenia, kolejnym analizowanym okresem jest 

moment na trzy lata przed połączeniem. Parametry funkcji regresji dla spółek przejmu-

jących na trzy lata przed połączeniem przedstawiono w tabeli 4. 

 

Tabela 4. Parametry funkcji regresji na trzy lata przed połaczeniem 
 

Zmienna Współczynnik 
Błąd  

standardowy 

Statystyka  

t-Studenta 
Wartość p 

const –0,2060 0,0760 –2,7109 0,0088*** 

OSN –0,0002 0,0005 –0,3539 0,7247 

OSZ 0,0003 0,0004 0,7517 0,4552 

CKZ –0,0016 0,0005 –3,3844 0,0013*** 

ATA –0,2778 0,0793 –3,5011 0,0009*** 

KSP 0,2401 0,0952 2,5229 0,0144** 

size 0,0289 0,0071 4,0589 0,0001*** 
 

*** α = 0,01, ** α = 0,05, *α = 0,1 
 

 

Średn. aryt. zm. zależnej 0,0440  Odch. stand. zm. zależnej 0,0898 

Suma kwadratów reszt 0,2945  Błąd standardowy reszt 0,0706 

Wsp. determ. R-kwadrat 0,4386  Skorygowany R-kwadrat 0,3815 
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F (6, 59) 7,6825  Wartość p dla testu F 0,0000 

Logarytm wiarygodności 84,9547  Kryt. inform. Akaikeʼa –155,9094 

Kryt. bayes. Schwarza –140,5818  Kryt. Hannana-Quinna –149,8528 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Równanie funkcji regresji ma postać: 

 

ROA = –0,0016 × CKZ – 0,2778 × ATA + 0,2401 × 
× KSP + 0,0289 × size – 0,2060 

 

W celu sprawdzenia dopasowania funkcji regresji do zmiennych dokonano oceny 

rozkładu reszt (test Doornika-Hansena). Wyniki testu wskazują, że nie ma podstaw do 

odrzucenia hipotezy zerowej – rozkład reszt ma cechy rozkładu normalnego (Chi-kwa-

drat(2) = 4,29532 z wartością p = 0,116757). 

W badaniu sprawdzono również inne postacie analityczne funkcji regresji (wielo-

mianową – kwadrat zmiennych i logarytmiczną). Testy na nieliniowość wskazały, że 

nie ma podstaw do odrzucenia hipotez zerowych o liniowości funkcji regresji. 

Na podstawie wyników z tabeli 4 można stwierdzić, że funkcja regresji nie będzie 

obejmowała zmiennych OSN i OSZ. Znaki współczynników z tabeli 4 pokrywają się 

ze znakami współczynników z tabeli 1. Można by stwierdzić, że w badanym okresie 

spółki zaczęły bardziej świadomie kształtować swoje parametry ekonomiczne, w po-

równaniu do okresu na 5 lat przed połączeniem. Skrócenie okresu doprowadzenia za-

pasów do sprzedaży i zmniejszenie udziału aktywów trwałych powoduje zwiększenie 

rentowności operacyjnej. Pozytywnie na rentowność operacyjną wpływa także wiel-

kość spółek oraz udział kapitału długoterminowego. 

Ostatnim okresem podlegającym analizie jest moment na 1 rok przed połączeniem. 

Parametry funkcji regresji dla spółek przejmujących na jeden rok przed połączeniem 

przedstawiono w tabeli 5. 

 

Tabela 5. Parametry modelu regresji na 1 rok przed połaczeniem 
 

Zmienna Współczynnik 
Błąd  

standardowy 

Statystyka  

t-Studenta 
Wartość p 

const –0,0622 0,0413 –1,5076 0,1327 

OSN –0,0008 0,0003 –3,0189 0,0028*** 

OSZ 0,0002 0,0002 0,8410 0,401 

CKZ –0,0012 0,0003 –4,7320 <0,0001*** 

ATA –0,2735 0,0427 –6,4032 <0,0001*** 

KSP 0,2169 0,0504 4,2986 <0,0001*** 

size 0,0205 0,0036 5,6936 <0,0001*** 
 

*** α = 0,01, ** α = 0,05, *α = 0,1 
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Średn. aryt. zm. zależnej 0,0658  Odch. stand. zm. zależnej 0,0980 

Suma kwadratów reszt 2,0124  Błąd standardowy reszt 0,0822 

Wsp. determ. R-kwadrat 0,3110  Skorygowany R-kwadrat 0,2971 

F(6, 298) 22,4187  Wartość p dla testu F 0,0000 

Logarytm wiarygodności 332,926  Kryt. inform. Akaikeʼa –651,8521 

Kryt. bayes. Schwarza –625,8099  Kryt. Hannana-Quinna –641,4357 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Równanie funkcji regresji ma postać: 
 

ROA = –0,0008 × OSN – 0,0012 × CKZ – 0,2735 × ATA + 0,2169 × 
× KSP + 0,0205 × size 

 

W celu sprawdzenia dopasowania funkcji regresji do zmiennych dokonano oceny 

rozkładu składnika normalnego (test Doornika-Hansena). Wyniki testu wskazują, że 

nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej – rozkład reszt ma cechy rozkładu 

normalnego (Chi-kwadrat(2) = 0,789337 z wartością p = 0,673903). 

W badaniu sprawdzono również inne postacie analityczne funkcji regresji (wielo-

mianową – kwadrat zmiennych i logarytmiczną). Testy na nieliniowość wskazały, że 

nie ma podstaw do odrzucenia hipotez zerowych o liniowości funkcji regresji. 

Na rok przed połączeniem, podobnie jak na trzy lata przed połączeniem, większe 

spółki o większym udziale kapitału długoterminowego i mniejszym udziale aktywów 

trwałych osiągały wyższe rentowności operacyjne z posiadanych zasobów (aktywów). 

Dodatkowo skrócenie okresu spłaty należności i konwersji zapasów zwiększało ren-

towność operacyjną aktywów. 
 

 

Zakończenie 
 

Celem artykułu było sprawdzenie jak polskie spółki przejmujące przygotowywały się 

do połączenia. W analizie wykorzystano regresję liniową, gdzie zmienną zależną była 

rentowność operacyjna aktywów. Miernik ten w literaturze przedmiotu często jest wy-

korzystywany, jako miara efektywności działalności gospodarczej spółek. Zmiennymi, 

które zdaniem autora, na podstawie przeglądu literatury, mogą opisywać rentowność 

aktywów są: okres spłaty należności (OSN), cykl konwersji zapasów (CKZ), trwałość 

struktury finansowania (KSP), trwałość struktury aktywów (ATA) wielkość spółek 

(size). Badanie obejmowało spółki należące do sektora produkcyjnego w okresie 5, 3 

i 1 rok przed połączeniem. 

Na podstawie funkcji regresji (tabela 2) dla pięcioletniego okresu przygotowania się 

spółek przejmujących do połączenia można zauważyć, że współczynniki przy zmien-

nych objaśniających są zbieżne z wynikami publikowanymi przez wielu autorów, na 
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podstawie spółek w Europie. Elementy kapitału pracującego mają ujemne współczynniki, 

a więc ich zmniejszanie powoduje zwiększenie rentowności operacyjnej aktywów spółek. 

Wszystkie zmienne objaśniające (niezależne), oprócz OSZ, są istotne statystycznie. 

Można by stwierdzić, że spółki przejmujące w zasadzie nie różnią się od innych spółek. 

Szczegółowa analiza podokresów (5, 3 i 1 rok przed połączeniem) wskazuje jednak, 

że spółki przejmujące zachowują się w nieco odmienny sposób niż wynikałoby z wy-

ników zamieszczonych w tabeli 2. Dotyczy to okresu przypadającego na 5 lat przed 

połączeniem spółek. Wszystkie wykorzystywane w badaniu zmienne niezależne nie 

wyjaśniają w istotny sposób wielkości rentowności operacyjnej aktywów.  

Na trzy lata przed połączeniem sytuacja się „normalizuje”. Znaki przy współczyn-

nikach funkcji regresji są zbieżne z wynikami badań innych spółek europejskich. Do-

datkowo zmienne funkcji regresji CKZ, ATA, KSP i size są istotne statystycznie. Na 

jeden rok przed połączeniem parametry funkcji regresji niewiele się zmieniają, w sto-

sunku do okresu na 3 lata przed połączeniem. Istotny staje się dodatkowo wskaźnik 

okresu spłaty należności. 

Reasumując, polskie spółki przejmujące działające w sektorze produkcyjnym, w la-

tach poprzedzających połączenie kształtowały wskaźniki kapitału obrotowego netto 

w sposób podobny do badań prowadzonych przez innych autorów (Lima i in., 2015; 

Garcia-Teruel i in., 2006). Na zwiększenie rentowności operacyjnej wpływa skrócenie 

okresu spłaty należności i konwersji zobowiązań, jak również zmniejszenie udziału ak-

tywów trwałych i zwiększenie udziału kapitału długoterminowego. Dodatkowo na ren-

towność ma wpływ wielkość spółek, spółki większe pod względem sumy bilansowej 

aktywów osiągały wyższe rentowności operacyjne. 

Badanie spółek przejmujących sektora produkcyjnego jest początkowym etapem 

szerszego badania spółek biorących udział w procesach łączenia spółek w Polsce.  
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