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Wprowadzenie 

w przedsiębiorstwach krajów zachodnich wykształciły się pewne metody analizy ekono-
micznej, które w polskich przedsiębiorstwach funkcjonujących w gospodarce scentralizowa-
nej nie były potrzebne, bądź też w niektórych z nich stosowano inną terminologię. 

Wejście w system gospodarki rynkowej i procesy integracyjne spowodowały, że stopnio-
wo w polskich podmiotach gospodarczych są wprowadzane metody stosowane w przedsię-
Diorstwach krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej. W pracy przedstawiono z tej tematyki 
sześć metod analizy ekonomicznej. 

W pierwszym rozdziale przedstawiono wartość pieniądza w czasie, co jest kluczowym za-
gadnieniem gospodarki rynkowej. Podano wzory do obliczenia wartości przyszłej i terażnię-
szej oraz do obliczania spłat kredytów i efektywnej stopy procentowej przy różnych fomiach 
kredytu. 

W rozdziale drugim po ogólnej charakterystyce kapitału podano wzory do obliczania 
kosztu kapitału i omówiono zastosowanie tej kategorii ekonomicznej przy podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych i w powiązaniu z dźwignią operacyjną i finansową - w operacyjnej 
działalności firm. 

W rozdziale trzecim przedstawiono metody oceny efektywności inwestycji w szczególno-
ści metodą wartości zaktualizowanej netto uwypuklając interpretację elementów tego rachun-
cu jak stopa dyskontowa, salda przepływów pieniężnych i okres obliczeń. 

Rozdział czwarty poświęcono analizie czynników kształtujących zysk firniy oraz analizie 
punktów krytycznych produkcji, cen i kosztów. 

W rozdziale piątym przedstawiono zasadę i technikę opracowania przepływów pienięż-
nych oraz omówiono ich zastosowanie w analizie finansowej firmy. 

W rozdziale szóstym podano wskaźniki do oceny finansowej firmy w tym także do oceny 
przepływów pieniężnych. 

Tematy zostały opracowane w zwięzły sposób z przeznaczeniem dla służb ekonomicznych 
przedsiębiorstw. 



1. Wartość pieniądza w czasie 

Wartość pieniądza w czasie wynika z założenia, że pieniądze uzyskane wcześniej są wię-
cej warte aniżeli pieniądze uzyskane w tenninie późniejszym. Instrumentem pozwalającym 
sprowadzać pieniądze uzyskane (lub wydane) w różnych okresach czasu do porównywalności 
jest stopa procentowa. 

1.1. Ogólne pojęcia 

stopa procentowa jest ceną płaconą przy pożyczaniu kapitału w postaci zadłużenia 
a w przypadku kapitału własnego jest to nadzieja inwestorów na uzyskanie dywidenc 
i zysków kapitałowych (E. F. Brigham 1996). 

Ze względu na treść ekonomiczną wyróżnia się stopę procentową: 
- nominalną, 
- realną. 
Pomiędzy stopą realną a stopą nominalną istnieje zależność: 

1 
1 + r: 

( 1 . 1 ) 

gdzie: \\ - stopa realna (przyjmuje się na poziomie oprocentowania krótkotemiinowych 
papierów wartościowych), 
stopa inflacji, 
stopa nominalna. 

r; -
In-

Stopa nominalna często zawiera także składnik lyzyka dla pożyczkodawcy i składnik 
płynności. 

Ze względu na okres kapitalizacji wyróżnia się stopę: 
- nominalną (deklarowaną), 
- okresową. 
Stopa nominalna jest to stopa deklarowana przez pożyczkodawców. Mimo, iż jest nazy-

wana stopą roczną to faktycznie oprocentowanie jest podawane okresowo. Stopa okresowa 
jest to stopa naliczana przez pożyczkodawcę lub płacona przez pożyczkobiorcę w każdym 
okresie. 

stopa okresowa 
stopa nominalna 

liczba okres - w kapitalizacji 
(1.2) 

Stopy nominalne mogą być porównywane tylko wtedy, gdy posiadają jednakową liczbę 
okresów kapitalizacji w roku. Jeżeli w ciągu roku jest jedna spłata albo jeżeli odsetki doda-
wane są raz do roku to stopa okresowa równa się stopie nominalnej. We wszystkich innych 
przypadkach stopa okresowa jest mniejsza od nominalnej. Stopa okresowa może być użyta 
bezpośrednio w obliczeniach tylko wówczas, gdy liczba płatności w roku jest zgodna z liczbą 
kapitalizacji odsetek. 



Efektywną stopą roczną określa się stopę, która przy kapitalizacji rocznej da taki sam 
wynik jak przy użyciu danej stopy okresowej z „m" okresów kapitalizacji w ciągu roku. 

Wartość przyszła jest to wielkość do jakiej będzie rosnąć przepływ środków pieniężnych 
,ub wiele przepływów środków pieniężnych w danym okresie kapitalizowanych określoną 
stopą procentową. 

Kapitalizacja jest to arytmetyczny sposób ustalania końcowej wartości środków pienięż-
nych lub wielu przepływów środków pieniężnych przy zastosowaniu odsetek składanych. 
Kwota po kapitalizacji tj. wartość przyszła jest równa kwocie (kwotom) początkowym i sumie 
uzyskanych odsetek. 

Czynnikiem kapitalizacji lub wartości przyszłej określa się wartość przyszłą jednostki 
pieniężnej przy r-tej stopie procentowej i n okresach kapitalizacji. 

Wartość obecna jest to wartość w dniu dzisiejszym przyszłego przepływu środków pie-
niężnych lub wielu przepływów środków pieniężnych zdyskontowanych według odpowiec -
niej stopy procentowej. 

Dyskontowanie jest procesem znajdowania wartości obecnej przyszłego przepływu środ-
ĉów pieniężnych lub wielu przepływów środków pieniężnych ; jest to proces odwrotny do 

^capitalizacji. 
Czynnikiem dyskontowania lub wartości obecnej określa się wartość obecną jednostki 

pieniężnej przy r-tej stopie procentowej i n okresach dyskontowania. 
Poniżej podano wzory do obliczenia wartości przyszłej i obecnej dla wpłat: 
- jednorazowych, 
- regularnych, 
- nieregularnych 

oraz wynikające z wartości przyszłej i obecnej wzory do obliczania spłat kredytów. 

1.2. Oprocentowanie i dyskontowanie 

1.2.1. Oprocentowanie i dyskontowanie wpłat jednorazowych 

Przyszła wartość kwoty Wo bez kapitalizacji odsetek: 

W„=W„( l + n T ) 

gdzie: Wo - wartość obecna (kapitał wyjściowy), zł, 
n - ilość lat po których oblicza się przyszłą wartość (np. ilość lat na które została złożona 

kwota w banku), 
r - stopa oprocentowania. 

(1.3) 

Obecna wartość kwoty Wn 

W W = — o l + n- r 
(1.4) 
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Przyszła wartość kwoty Wo z kapitalizacją odsetek na końcu roku 

W„ = W„ (1 + r)" (1.5) 

Obecnie wartość kwoty Wn 

W 
W, 

° (1 + r)" 
(1.6) 

Przyszła wartość kwoty Wo z kapitalizacją śródroczną o m okresach 

W = W • 
/ \ n-m 

1 + - 1 
V my 

(1.7) 

Obecna wartość kwoty Wn 

W 
W. = o / \ n-m 

V m . 

(1.8) 

Efektywna stopa procentowa przy kapitalizacji śródrocznej 

\ 

1+ 
\ m ) 

m 

1 •100 (1.9) 

Efektywną roczną stopą procentową przy kapitalizacji śródrocznej określa się taką stopą 
procentową, która przy kapitalizacji rocznej daje taki sam wzrost kapitału jak m-krotne kapi-
talizowanie. 

Przyszła wartość kwoty Wo przy ciągłej kapitalizacji 

W(,) = W„ • e r-t 

gdzie: e - podstawa logarytmów naturalnych (2,718281828), 
t - okres czasu, lata, 
r - roczna stopa procentowa. 

(1.10) 

1 W. 
t = - - l n ^ 

W, o 
( 1 . 1 1 ) 

1 . W, 
r = — • In 

t W O 
(1.12) 

Efektywna stopa procentowa przy ciągłej kapitalizacji 

(1.13) 
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Obecna wartość kwoty W 

Wo = • e - ^ (1.14) 

Przykład 
W banku A wpłacono kwotę 100 zł z kapitalizacją na końcu roku i oprocentowaniem 

rocznym 20 %. W banku B wpłacono kwotę 100 zł z kapitalizacją kwartalną i oprocentowa-
niem nominalnym 19 %. W banku C wpłacono kwotę 100 zł z kapitalizacją ciągłą i oprocen-
towaniem nominalnym 18 %. W którym banku lokata pieniędzy jest najkoi^zystniejsza? 
Obliczenia 

W banku A roczna stopa procentowa wynosi 20 %. W celu obliczenia efektywnej stopy 
procentowej w banku B korzystamy ze wzoru (1.9). 

le = 4 

\4 

\ / 

- 1 -100 = 20,4% 

W celu obliczenia efektywnej rocznej stopy procentowej w banku C skorzystamy ze wzo 
ru(L13.). 

r, = (2,718°'^^ - l ) -100 = 19,72% 

Największą efektywną roczną stopę oprocentowania posiada bank B nieco niższą bank A 
i najniższą bank C. 

Zazwyczaj w działalności przedsiębiorstw występuje strumień wpłat w regularnych odstę-
pach czasu. Wyróżnia się wpłaty z W3^rzedzeniem (na początku roku zerowego) i wpłaty bez 
wyprzedzenia (na końcu roku zerowego). 

1.2.2. Oprocentowanie i dyskontowanie wpłat wielokrotnych o jednakowej kwocie. 

Przyszła wartość sumy wpłat W z roczną kapitalizacją 
- przy wpłatach bez wyprzedzenia: 

W„ = W 
(l + r ) " - l 

(1.15) 

- przy wpłatach z wyprzedzeniem: 

= W - ( l + r)-
/ \« 
l + r " - l 

(1.16) 

Obecna wartość sumy wpłat 
- przy wpłatach bez wyprzedzenia: 

W^ = W -
l - ( l + r) - n 

(1.17) 



przy wpłatach z wyprzedzeniem: 

(1.18) 

Przyszła wartość sumy wpłat w podokresacłi rocznycłi przy rocznej kapitalizacji od 
setek 

przy wpłatach bez wyprzedzenia: 

W., = W-n m + 
r-(m + l ) (l + r ) " - l 

(1.19) 

przy wpłatach z wyprzedzeniem: 

W„ = W- m + 
• (m-1) (l + r ) " - l 

(1.20) 

Obecna wartość sumy wpłat w podokresach rocznych przy rocznej kapitalizacji od 
setek 

pi-zy wpłatach bez wyprzedzenia: 

Wo = W m + 
( m - 1 ) l - ( l + r)-" 

- przy wpłatach z wyprzedzeniem: 

m + 
•(m + l ) l - ( l + r)-" 

Przyszła wartość sumy wpłat przy kapitalizacji ciągłej 

(1.21) 

(1.22) 

(1.23) 

Obecna wartość sumy wpłat przy kapitalizacji ciągłej 

W^ = W 
1 - e -r- t 

(1.24) 

1,2.3. Oprocentowanie i dyskontowanie wpłat wielokrotnych o niejednakowej kwocie 

Wartość przyszła nierównomiernego strumienia przepływów pieniężnych jest naliczana 
:)rzez kapitalizację każdej płatności aż do końca strumienia i następnie zsumowanie wartości 
przyszłych. 

Wartość obecna nierównomiernego strumienia przepływów pieniężnych jest naliczana 
przez dyskontowanie każdej płatności i ich zsumowanie. 

Wartość przyszła wpłat o niejednakowej kwocie 
- wpłaty bez wyprzedzenia: 

10 



n 

Wn = X Wi • (1 + r)"-' 
i=l 

wpłaty z wyprzedzeniem: 

n 

i=l 

(1.25) 

(126) 

Wartość obecna wpłat o niejednakowej kwocie 
- wpłaty bez wyprzedzenia: 

n 

(L27) 

wpłaty z wyprzedzeniem: 

n 1 
(1.28) 

Przykłady 
1. Obliczyć obecną wartość sumy wpłat w wysokości 100 zł płatnycłi przez 5 lat na końcu 
roku i oprocentowanych stopą 20 % przy rocznej kapitalizacji odsetek. Obliczyć obecną war-
tość tej sumy wpłat przy kapitalizacji ciągłej. 

Kapitalizacja roczna (wzór 1.17) 

W, = 100 • ^ : . ^ = 300,0 zł 
0,2 

Kapitalizacja ciągła (wzór 1.24) 

1 _ 9 79 
W^ = 100 ^ = 316,0 zł 

0,2 

2. Obliczyć przyszłą i obecną wartość sumy wpłat: 
1 rok - 100 zł 
2 rok-300 zł 
3 rok - 200 zł 

płatnych na końcu roku i oprocentowanych 20 % przy rocznej kapitalizacji odsetek. 
Przyszła wartość (wzór 1.25): 

W3 = 100 • (1 + 0,2)^ + 300 • (1 + 0,2)^ + 200 • (1 + 0,2)° = 144 + 360 + 200 = 704 zł 

Obecna wartość (wzór: 1.27): 

W. =100- - .—^—^ + 3 0 0 - - — : . - + 200- ^ 
(1 + 0,2)' (1 + 0,2)' (1 + 0,2) 

83,3 + 208,3 +115,7 - 407,3 zł 
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.3. Spłata kredytów 

w praktyce występują różne formy kredytów. Poniżej podano wzory do określenia spłat 
kredytów (J. Toborek, J. Kuchmacz, 1991): 

- w nieregularnych terminach płatności, 
- w równych ratach, 
- w stałych kwotach, 
- z okresem wolnym od spłat. 

1.3.1. Spłata kredytów w nieregularnych kwotach płatno k\ w terminach zgodnych 
z terminami oprocentowania 

Spłatę tego typu kredytów przedstawia się w tabeli (J. Toborek, J. Kuchmacz, 1991) 
przedstawiającej spłatę 20 000 jedn. oprocentowanych w wysokości 6,25 % w stosunku rocz-
nym: 

Okres Kwota pozostałego kredytu Odsetki za okres Kwota płatności Kwota pozostałego kredytu 
(rok) na początku okresu (+) H na koniec okresu 

• 20000,00 1250,00 7000,00 14250,00 

2. 14250,00 890,63 5000,00 10140,63 

3. 10140,63 633,79 4000,00 6774,42 

4. 6774,42 423,40 3000,00 4197,82 

5. 4197,82 262,36 2500,00 1960,18 

6. 1960,18 122,51 2082,69 

1.3.2. Splata kredytu w równych ratach w terminach zgodnych z terminami oprocent owania 

- kwota płatności (rata + odsetki) za n-ty okres procentowy: 

An = 
N 

[l + r . ( N - n + l); 

gdzie: An - kwota płatności w n-tym roku, 
S - kwota kredytu, 
N - okres spłaty kredytu, 
n - kolejny rok płatności, 
r - stopa oprocentowania kredytu. 

(1-29) 
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cwota odsetek w n-tym roku: 
/ 

Q n = S 1 -

\ 

n - 1 
N 

\ 

/ 

(1.30) 

łączna kwota odsetek: 

1 + N ^ 
Q N = r ~ — - s (1.31) 

Przykład 
Kredyt w wysokości 50 000 zł oprocentowany 10 % w stosunku rocznym należy spłacić 

w ciągu 5 lat w równych ratach płatnych na końcu roku. Obliczyć w piątym roku spłaty oc-
setki, ratę z odsetkami, oraz łączną kwotę odsetek za cały okres. 

(wzór 1.30) Q5 =50000-
r 
1 -

5 - 1 \ 

\ 

0,1 = 1000 zł 
y 

(wzór 1.29) A . = 
50000 1 + 0 ,1 - (5 -5 + 1)] = 11000 zł 

(wzór 1.31) Q = 0,1 • ̂ ^ • 50000 = 15000 zł 

1.3.3. Spłata kredytu w stałych kwotach płatności w terminach zgodnych z terminami oprocentowania 

Stała rata ołatności: 

A = r-S 

1 -

( l ^ r f 

Kwota pozostałego do spłacenia kredytu po n-tym okresie płatności 

S„ =S-( l + r )"-A 

(1.32) 

(1.33) 

Okres płatności: 

- I g 1 -

N 

f S 
A 

l g ( l + r ) 
(1.34) 
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Przykład 
Obliczyć stałą ratę płatności przy zaciągnięciu kredytu w wysokości 50 000 zł oprocento 

wanych 20 % rocznie na okres 10 lat (wzór 1.32.): 

A = 
0,2-50000 

1 
(l + 0 , 2 f 

= 11905 zł 

1.3,4. Kredyty z okresem wolnym od spłat 

Wyróżnia się tutaj dwa przypadki: 
- jeżeli odsetki są płacone w okresie wolnym od spłat kredytu i wówczas obowiązują 

wzoiy (1.29-1.34), 
- jeżeli odsetki nie są płacone w oki^esie wolnym od spłat kredytu to kredyt wzrasta oc 

początku okresu spłaty do poziomu 

Si =S . ( l + ry-

gdzie: t^ - okres wolny od spłat i do tej podwyższonej kwoty stosuje się wzory (1.29-1.34). 

(1.35) 

1.3.5. Kredyt kupiecki z odroczonym terminem zapłaty (krótkoterminowy) 

Kredyt kupiecki dotyczy zwykle zapłaty za towar lub usługę. Określają go trzy parametry: 
- przewidywany umową tennin zapłaty (1-3 miesiące), 
- okres skonta (okres za jaki nie są naliczone odsetki), 
- stopa skonta, %. 
Oprocentowanie roczne takiego kredytu oki^eśla wzór: 

r = o 

^max ^skon 
•360 (1.36) 

gdzie: r - roczne oprocentowanie kredytu kupieckiego, %, 
To - stopa skonta, %, 
tmax - maksymalny okres spłaty kredytu, dni. 
tskon - okres skonta, dni. 

Jeżeli należność za towar jest zapłacona w okresie skonta to oczywiście odsetki nie są na-
liczane. 

1.3.6. Kredyt kupiecki z opustem ceny towaru 

Kredyt taki określają także 3 parametry: 
- procent opustu, 
- maksymalny okres zapłaty (kres kredytu), 
- okres opustu. 
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Jeżeli nabywca korzysta z opustu, to płaci za towar w terminie nie przekraczającym okre-
su opustu cenę tego towaru pomniejszoną o opust. Jeżeli jednak nie korzysta z opustu to koszt 
takiego kredytu określa wzór: 

o 360 
100 r̂  tĵ jjĵ  t̂ pjj 

(1.37) 

gdzie: ro - opust podany w procentach ceny towaru, 
t opu okres opustu, dni. 

1.3.7. Tworzenie funduszy na spłatę kredytu 

Tworzenie funduszy na spłatę kredytu dotyczy przypadku, kiedy kredyt jest spłacany jed-
norazowo po okresie na który został udzielony. Tworząc fundusz na spłatą kredytu przedsię-
biorstwo wpłaca corocznie kwotę R na stopę procentową r . Wysokość tej kwoty wynosi: 

- przy płaceniu bieżących odsetek: 

R = S. 
r 

(1 + r ' f - 1 
(1.38) 

bez płacenia bieżących odsetek: 

R = S-( l + r f • 
(1 + r')"^ - 1 

(1.39) 

Przykład 
Kredyt w wysokości 70 000 zł jest oprocentowany w wysokości 10 % w stosunku rocz 

nym. Spłata kredytu po 10 latach. Pieniądze fmny są oprocentowane 8 % w stosunku rocz 
nym. Obliczyć kwotę R, którą należy wpłacać na fundusz spłaty kredytu: 

- przy płaceniu bieżących odsetek: 

R = 70000• 
0,08 

(l + 0,08)^° - 1 
= 4832 

bez płacenia bieżących odsetek: 

R = 70000-(1 + 0,17° • 
0,08 

(1 + 0 , 0 8 / ^ - 1 
=12528 

1.3.8. Efektywna stopa procentowa przy różnych formach kredytu 

1. Zwykłe odsetki z oprocentowaniem raz w roku 
Ods 

In = (1.40) 

gdzie: r^ - stopa efektywna, 
r„ - stopa nominalna, 
Ods. - roczne odsetki, zł, 
S - kwota kredytu (nominalna), zł. 
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2. Kredyt na okres krótszy od 1 roku 

fe = 
/ \ni r 

V m / 
(1.41) 

gdzie: m - liczba okresów pożyczki w ciągu roku n.p. przy pożyczce na 60 dni m = 
360 

60 
= 6 

3. Odsetki płatne z góry (pożyczka z dyskontem) 
Efektywną stopę oprocentowania oblicza siq ze wzoru 

O N (1.42) 

lub ze wzoru: 

re 1 - r 
(1-43) 

n 

gdzie: rn' - stopa nominalna, %. 

W przypadku pożyczki krótszej od 1 roku efektywną stopę procentową oblicza sią ze wzo-
ru: 

r 
1 + 

O 
Nm 

\ 
S - O 

/ 

(ł .44) 

4. Zwykłe odsetki z minimalnym saldem 
Zależność między kwotą dyspozycyjną (otrzymane środki) a kwotą nominalną określa 

wzor: 

ôti?. " ^ ' ^ms) 

gdzie: r^^ - stosunek minimalnego salda do wartości nominalnej. 

Efektywną roczną stopę oprocentowania oblicza się ze wzoru: 

O 
fe = 

s •(l-rn.s) 

(1.45) 

(1.46) 

5. Odsetki płatne z góry z minimalnym saldem 
Zależność między kwotą otrzymaną a kwotą nominalną określa wzór 

S = otra 
1 - r ' - r 

Efektywną roczną stopę oprocentowania oblicza się ze wzoru 

(1.47) 

h = 1 - r ' - r ^ n̂ ms 
(1.51) 
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Przykład 
Obliczyć nominalną kwotę kredytu, jeżeli finna potrzebuje 10000 zł przy czym odsetki są 

płatne z góry z minimalnym saldem 500 zł (kwota, która musi zostać na rachunku banko-
wym). Obliczyć efektywną stopę procentową przy nominalnej stopie r = 10 %. 

Stosunek minimalnego salda do wartości nominalnej wynosi: 

500 
ms 10000 

= 0,05 

Nominalną kwotę kredytu oblicza się ze wzoru (1.48.): 

10000 
nom 1 - 0,1 - 0,05 

= 11765 zł 

Efektywną stopę oprocentowania oblicza się ze wzoru (1.49): 

0,1 
1 - 0,1 - 0,05 

0,1176 »11,76% 

6. Kredyt kupiecki z odroczonym terminem zapłaty: 

max ^skon ) 

360 

360 
^ max ^ skon - 1 (1.49) 

7. Kredyt kupiecki z opustem: 

re = 
m̂ax ôpu ) 

360 

360 
^ max ̂ opu 

(1.50) 
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2. Analiza kosztu kapitału 

2.1. Ogólna charakterystyka kapitału 

Kapitałem określa się najogólniej wartość, która tworzy nową wartość w postaci zy-
sku. Kapitał jest jednym z trzech podstawowych czynników produkcji jakimi wespół z nimi 
są ziemia i praca. Z pojęciem kapitału wiąże się wszystko to, co wytwarza dany system go-
spodarczy i co jest następnie używaną jako nakład na produkcję przyszłych dóbr i usług. 
Istotą kapitału jest świadczenie usług w czasie. 

Kapitał klasyfikuje się ze względu na różne kryteria. 
1. Ze względu na formę występowania wyróżnia się kapitał: 
- fizyczny (widoczny, dotykalny) obejmujący wszystkie przedmioty materialne, 
- niewidoczny obejmujący wartości o charakterze niematerialnym (znak firmowy, pa-

tenty, licencje, reputacje i coraz bardziej wiedzą i czas). 
2. Ze wẑ l̂̂ d̂u na krvterium zużvwania wyróżnia sie kanitał: 
- trwały, który stanowią głównie środki produkcji zużywające się stopniowo w trakcie 

wielu cykli produkcyjnych, 
- obrotowy obejmujący sumę środków obrotowych, których cechą charakterystyczną 

jest zmiana stanu w procesie gospodarczym (struktura kapitału obrotowego jest bardzo 
zróżnicowana i obejmuje należności, zapasy, produkcję w toku, w3Toby gotowe, go-
tówkę, zobowiązania), 

- stały, obejmujący sumę środków finansowych pozostawionych do dyspozycji przed-
siębiorstwa w długim okresie (odzwierciedla on sumy wniesione przez właścicieli, ka-
pitał rezerwowy oraz uzyskane od innych wierzycieli kredyty i pożyczki długo i śred-
nioterminowe). Kapitał stały służy finansowaniu kapitału trwałego oraz częściowo ob-
rotowego i jest wyróżniony w bilansie po stronie pas3rwów. 

3. Ze względu na źródła pozyskania wyróżnia się kapitał: 
- własny, 
- obcy. 
Kapitał własny dzieli się na: 
- kapitał założycielski, 
- kapitał rezerwowy. 

m 

W zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego kapitał założycielski można po-
dzielić na kapitał: 

- właściciela (przedsiębiorstwa jednoosobowe), 
- udziałowy (spółki osobowe), 
- zakładowy (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), 
- kapitał akcyjny (spółki akcyjne). 
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Kapitał rezerwowy jest wypracowany przez samo przedsiębiorstwo i tworzy sią go 
w wyniku obligatoryjnych lub fakultatywnych odpisów z zysku po opodatkowaniu. 

Kapitał obcy ze względu na okres kredytowania dzieli się na: 
- krótkoterminowy, 
- średnioterminowy, 
- długoterminowy. 
Ze względu na podmiot udzielający kredyt dzieli się na: 
- kredyt dostawcy, 
- kredyt odbiorcy, 
- credyt bankowy i innych instytucji finansujących. 
Kredyt dostawcy może występować jako: 
- w3q30sażeniowy, 
- towarowy (kupiecki). 
Pierwszy najczęściej polega na udzieleniu nowo organizującemu się przedsiębiorstwu 

oprocentowanej pożyczki, w zamian za zobowiązanie, że będzie ono w przyszłości odbiorcą 
towarów pożyczkodawcy. Istotę kredytu kupieckiego stanowi natomiast odroczenie terminu 
zapłaty za otrzymane dobra. Warunki spłaty takiej pożyczki określają trzy elementy 
(W. Pazio, 1994): 

- przewidziany umową maksymalny termin spłaty (1-3 miesiące), 
- okres skonta (czas, za który odsetki nie są naliczane), 
- wyrażona procentowo stopa skonta. 
Roczne oprocentowanie kredytu kupieckiego przy uwzględnieniu wymienionych czynni-

ków, jest kalkulowane zgodnie z formułą: 

roczne oprocentowanie stopa skonta _ ^̂  
= z ^ odU (2.1) 

kredytu kupieckiego maksymalny okres -okres skonta 
regulowania zobowiązania 

Odpowiednio więc, przy stopie skonta określonej na 1,5 % oraz zobowiązaniu spłaty po-
życzki w ciągu 30 dni i okresie skonta wynoszącym 10 dni - roczne oprocentowanie osiągnie 
poziom 27 %: 

f 1,5% _ , 360 cm 
20 dni J 

Na rynku producenta oraz w zakresie produktów nietypowych i wymagających ponosze-
nia znacznych kosztów na ich wytworzenie - funkcjonuje także forma kredytu odbiorcy. 
Polega on na dokon3waniu przedpłat bądź udzielaniu pożyczki producentowi będącemu do-
stawcą towarów dla pożyczkodawcy. 

Kredyt bankowy może być udzielany: 
- pod zastaw aktywów, 
- pod zastaw zapasów (warrant), 
- 3ez gwarancji. 
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a) 

b) 

c) 

d) 

W grupie kredytów bez gwarancji wyróżnia się (W. Pazio, 1994): 
credyt in blanco; bank reguluje - do pewnego określonego pułapu -zobowiązania firmy, 
co tym samym stanowi pozwolenie na użytkowanie niepokrytego konta; 
ułatwienia kasowe, sprowadzające się w swej istocie do uzyskania kilkudniowych lub 
kilkutygodniowycłi kredytów; 
kredyt przejściowy przydzielany w sytuacji, gdy firma oczekuje na otrzymanie kredytu 
długookresowego lub dopł)^ pieniądza z innych źródeł; 
kredyt sezonowy przyznawany na sfinansowanie produkcji i sprzedaży o takim właśnie 
charakterze. 
Główne wyróżnione kategorie kapitału znajdują odzwierciedlenie w bilansie finny (rys. 2.1.). 

2.2. Koszt kapitału 

Kosztem kapitału określa się stosunek wydatków ponoszonych przez firmę w skali roku 
z tytułu dysponowania kapitałem - do jego wartości rynkowej. Koszt kapitału przyjmuje 
Dostać stopy procentowej. 

Zazwyczaj kapitał firmy posiada wiele składników, a każdy z nich charakteryzuje się in-
nym kosztem. 

Średni koszt kapitału jest średnią procentową jego składników ważoną ich ułamkowym 
udziałem w całości kapitału. 

AKTYWA PASYWA 

kapitał 
niewidoczny 

kapitał 
widoczny 
(fizyczny) 

? 
środki 

obrotowe i 
krótko-

terminowe 
papiery 

wartościowe 
i 

Aktywa niewidoczne w tym: 
• nabyte koncesje, patenty, 
licencje, znaki towarowe 

Aktywa stałe widoczne: 
• budynki i budowle 
• maszyny i urządzenia 
tecłiniczne, środki transportu itd 

• inwestycje rozpoczęte 

• grunty i tereny 
Inwestycje 
• akcje i obligacje innycli firm 
• udzielone pożyczki długo-
i średnioterminowe 

A k ^ a biężące 
w tym: 
• krótkoterminowe papiery 
wartościowe 

• środki pieniążnel 
• zapasy 
• należności 

kapitał 
trwały 

kapitał obrotowy 

kapitał 
własny 

kapitał 
obcy 

Kapitał zakładowy (założycielski) 
Kapitał rezerwowy 
Pozostałe kapitały 
wygospodarowane 
w toku działalności 
Z>-ki nie podzielone 

Kredyty i pożyczki długo-
oraz średnioterminowe 

Pasywa bieżące 
w tym zobowiązania: 
• wobec budżetu 
• wekslowe 
• z tytułu wynagrodzeń 
• z tytułu dostaw robót i usług 

kapitał 
stały 

zobowią-
zania 

Rys. 2.1. Odzwierciedlenie siq różnych form kapitału w bilansie firmy 

Źródło: W. Pazio „Jak gospodarować finansami - Ekonomiczne podstawy biznesu". PWN Warszawa 1994 r. 
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Koszt marginalny (krańcowy) określa się jako koszt uzyskania ostatniej złotówki 
z nowo pozyskanego kapitału, wychodząc z założenia, że wzrost kosztu kapitału firmy ma 
charakter rosnący. 

Koszt kredytu określa się ze wzoru: 

k , = r, • (1 - T) (2.2) 

gdzie: k^ - koszt kapitału z kredytu, %, 
r^ - roczna stopa oprocentowania kredytu, %, 
T - stopa podatku dochodowego wyrażona ułamkiem. 

Koszt kredytu pomniejsza się o stopę podatku dochodowego ponieważ odsetki od kredy-
tów powiększają koszty przedsiębiorstwa a zatem jeśli ujęte byłyby w koszcie pozyskania 
capitału to występowałoby wówczas podwójne ich liczenie. 

Koszt kapitału z obligacji ustala się z równania: 

k o = r o - ( l - T ) (2.3) 

przy czym: 

Po = 
w . n 

o + z Qds 

(1 + r J " + 
(2.4) 

gdzie: ko - koszt kapitału z obligacji, %, 
ro - efektywna stopa oprocentowania obligacji, %, 
Po - cena sprzedaży obligacji, zł, 
Wo - nominalna wartość obligacji w dniu wykupu 

(w szczególności Wo = Po lub Wo = Po - cena emisji), 
QdSi - odsetki płacone w i-tym roku, zł ilość lat od czasu emisji do czasu wykupu obligacji, 
n - ilość lat od czasu emisji do czasu wykupu obligacji. 

Efektywna stopa oprocentowania obligacji wyraża stopę zwrotu (zysku) jaka jest ak-
ceptowana przez wierzyciela. Równanie (2.4.) wynika zatem z założenia, że zdyskontowana 
nominalna wartość obligacji z dnia wykupu oraz zdyskontowane oddzielnie dla każdego roku 
odsetki muszą być równe (przy akceptowanej przez obie strony kontraktu) cenie sprzedaży 
obligacji w dniu zakupu. 

Koszt kapitału z akcji uprzywilejowanych oblicza się ze wzoru: 

D u •100 (2.5) 

gdzie: kau - koszt kapitału z akcji uprzywilejowanych, %, 
Du - roczna dywidenda z akcji uprzywilejowanych, zł/rok. 
Pu - rynkowa cena akcji uprzywilejowanych, zł, 
Ku - koszt emisji akcji uprzywilejowanych, zł. 

Wzór ten nastręcza pewne kłopoty obliczeniowe w przypadku, gdy: 
- dywidenda z akcji uprzywilejowanych rośnie w kolejnych latach, 
- akcje te nie są notowane na giełdzie. 
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Dlatego też autorzy sądzą, że nie wdając siq w zawiłe konstrukcje teoretyczne co do ustalenia 
bieżącej wartości dywidendy symbole we wzorze (2.5.). należałoby traktować następująco: 

Du - dywidenda z akcji uprzywilejowanycłi w pierwsz3mi roku, zł, 
Pu - nominalna wartość akcji uprzywilejowanych, zł. 

Sądzimy, że wówczas zostaje zachowana proporcja między dywidendą a ceną akcji, która 
podobnie będzie się kształtować w następnych latach. 

Koszt kapitału z emisji akcji zwykłych nastręcza także wiele kłopotów obliczeniowych 
ze względu na wysokość dywidendy, która jest wielkością zmienną i zależy od decyzji władz 
spółki. Zazwyczaj do obliczenia tego składnika kosztu kapitału stosuje się wzór: 

D az 100+ g (2.6) 

gdzie: kaz - koszt kapitału z emisji akcji zwykłych, %, 
Doz - wartość dywidendy w roku ubiegłym, zł, 
Po - cena rynkowa akcji zwykłej, zł/akcję, 
kem - koszt emisji akcji, zł/akcję, 
g - oczekiwana stopa wzrostu dywidendy przez akcjonariuszy,%. 

Koszt kapitału z nie podzielonych zysków jest także określany kosztem utraconych 
korzyści. Konstrukcja uzasadniająca liczenie tych kosztów jest następująca: inwestorzy (ak-
cjonariusze) są formalnymi właścicielami całego zysku, który mogliby reinwestować i który 
przynosiłby im określoną stopę zwrotu jeżeli świadomie godzą się na pozostawienie części 
zysku (nie podzielonego) w firmie to liczą w przyszłości na stopę zwrotu taką jaką otrzymali-
by inwestując w inne przedsięwzięcie. Ta stopa zwrotu może wyrażać się we wzroście dywi-
dendy oraz we wzroście cen akcji na giełdzie. Jednakże firma z tytułu zysków nie podzielo-
nych nie ponosi żadnych wydatków - nie ma z tego tytułu realnych wydatków w danym roku. 
Stąd też ta argumentacja jest trochę sztuczna i niektórzy autorzy (J.Sierpińska T. Jachna, 
1993) pomijają, to zagadnienie. 

Autorzy (E. F. Brigham, 1996), którzy uwzględniają koszt kapitału nie podzielonych zy-
sków podają trzy metody jego Hczenia: 

1. Koncepcja wyceny aktywów kapitałowych (CAMP): 

gdzie: knp - koszt kapitału nie podzielonych zysków,%, 
kRH - stopa zwrotu od inwestycji pozbawionych ryzyka 

(np. stopa zwrotu od bonów skarbowych), %, 
kM - oczekiwana stopa zwrotu z akcji firmy,%, 
3 - współczynnik ryzyka akcji firmy. 

2. Koncepcja dochodu z obligacji z premią za ryzyko 

gdzie: ko - dochód (lub koszt kapitału) z obligacji, %, 
kpr - premia za ryzyko (3-5 punktów procentowych),%. 

(2.7) 

(2.8) 
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3. Dochód z dywidendy zwiększony o stopę wzrostu lub koncepcja zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych - D C F (por. wzór 2.6): 

k np ~ r. + g (2.9) 
o 

Koszt kapitału z amortyzacji (kg) proponuje się ustalać na poziomie kosztu kapitału 
z nie podzielonych zysków. Należy jednak podkreślić, że w tym przypadku nie ma także 
realnego odpływu środków pieniężnych z firmy (jak np. w przypadku spłaty kredytów itp.). 

Średnioważony koszt kapitału oblicza się ze wzoru: 

•^Kz -^az -u^p +k3 -u . (2.10) 

gdzie: u^, Uo, iiau, Uaz, Unp,Ua " udział poszczególnych składników kapitahi w jego ogólnej wartości 
wyrażony ułamkiem. 

Średnioważony koszt kapitału znajduje między innymi zastosowanie w wyznaczaniu gór-
nego poziomu wydatków na realizację projektów inwestycyjnych. Punkt ten wyznacza prze-
cięcie się wykresu malejących stóp zwrotu generowanych przez projekty inwestycyjne 
z wykresem rosnącego kosztu kapitału (rys. 2.2.). 

Optymalną strukturą kapitału określa się taką strukturę, która maksymalizuje cenę ka-
pitału akcyjnego. Polityka w zakresie kształtowania struktury kapitału jest kompromisem 
pomiędzy ryzykiem i zyskiem związanymi z zadłużeniem firmy. 

Wyróżnia się ryzyko gospodarcze i ryzyko finansowe. Ryzyko gospodarcze jest to nie-
pewność generowania zysku operacyjnego w sytuacji gdy firma nie korzysta z długu. Ryzyko 
finansowe jest ryzykiem akcjonariuszy wynikającym z zadłużenia firmy. 

Ryzyko działalności gospodarczej zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to 
(E. F. Brigham, 1996): 
;.) zmienność popytu (wielkości sprzedaży) - im bardziej stabilna jest sprzedaż produktów 

danej firmy - przy pozostałych warunkach nie zmienionych - tym niższe jest ryzyko 
działalności gospodarczej, 

2) zmienność cen sprzedaży - firmy, których produkty są sprzedawane na wysoce zmien-
nych rynkach, są narażone na większe ryzyko działalności gospodarczej niż podobne fir-
my, których ceny sprzedaży są relatywnie stabilne, 

3) zmienność cen nakładów - firmy o wysoce niepewnych cenach nakładów są w znacz-
nym stopniu narażone na ryzyko gospodarcze, 

4) możliwość dostosowywania cen wyrobów do zmian cen nakładów - niektóre firmy nie 
mają wielkich trudności w podnoszeniu cen swoich produktów w sytuacji wzrostu kosz-
tów, a im większa zdolność dostosowywania cen wyrobów, tym mniejsze ryzyko gospo-
darcze (czynnik ten jest szczególnie ważny w okresach wysokiej inflacji), 

5) zakres kosztów stałych: dźwignia operacyjna - jeżeh koszty stałe mają duży udział 
w kosztach firmy, a zatem nie zmniejszają się, gdy maleje popyt, to zwiększa to ryzyko 
gospodarcze spółki. 
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Rys. 2.2 Wyznaczenie optymalnej \/ielkości wydatków inwestycyjnych 

Źródło: E. F. Bringham „Podstawy zarządzania finansami". PWE Warszawa 1996. 

Istnieją dwie teorie wyboru optymalnej struktury kapitału (E.F.Brighami 1996). Jedna 
z nich polega na przeciw^stawieniu korzyści wynikających z zadłużenia (zmniejszenie podsta-
wy opodatkowania) z kosztami upadłości finny, która może spowodować nadmierne zadłuże-
nie, Optymalny poziom zadłużenia wyznacza tzw. punkt równowagi. 

Druga teoria odnosi się do sygnałów dawanym inwestorom o zastosowaniu długu lub no-
wej emisji akcji do pozyskania kapitału. Emisja nowych akcji jest sygnałem negatywnym, 
natomiast dług jest sygnałem pozytywnym lub obojętnym. Stąd też zaleca się zachowanie 
tzw. elastyczności finansowej tzn. stosowania mniejszego zadłużenia od tego, które wynika 
z pierwszej teorii. 

E.F. Brigham (1996) podaje kontrolną listę czynności przy podejmowaniu decyzji doty-
czących struktury kapitału. 
1) stabilność sprzedaży - firma, której sprzedaż jest względnie stabilna, może bezpiecznie 

zaciągnąć większy dług i ponosić większe stałe koszty niż spółka z niestabilną sprzedażą, 
2) struktura aktywów - finny, których aktywa nadają się do zabezpieczenia pożyczek, mają 

tendencję do szerokiego korzystania z długu, (aktywa ogólnego przeznaczenia, z których 
może korzystać wiele przedsiębiorstw, stanowią dobre zabezpieczenie, a aktywa specjal-
nego zastosowania nie nadają się do tego, 

3) dźwignia operacyjna - przy pozostałych czynnikach takich samych, finna z mniejszą 
dźwignią operacyjną lepiej się nadaje do wykorzystania dźwigni finansowej, ponieważ, 
współdziałanie dźwigni operacyjnej i finansowej określa całkowity wpływ zmniejszenia 
sprzedaży na zysk operacyjny i przepływy środków pieniężnych netto. 
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4) stopa wzrostu - przy pozostałych czynnikach nie zmienionych, szybko rozwijające się 
finny muszą opierać się w większym stopniu na kapitale zewnętrznych, 

5) zyskowność - często się zdarza, że firmy z bardzo wysokimi stopami zwrotu z inwestycji 
korzystają w ograniczonym stopniu z dhigu, co wynika po prostu z tego, że nie potrzebują 
finansowania długiem, 

6) opodatkowanie - odsetki zmniejszają podstawę opodatkowania i odliczenia te są najcen-
niejsze dla finn z wysokimi stawkami opodatkowania, 

7) punkt widzenia zarządu - ponieważ nikt nie może udowodnić, że jakaś struktura kapi-
tału będzie prowadzić do wyższych cen akcji niż inna, zarząd może kierować się własnym 
zdaniem na temat właściwej struktuiy kapitału, 

8) poglądy agencji klasyfikacyjnych i kredytodawców - niezależnie od własnych analiz 
zarządu co do właściwych stopni dźwigni dla ich firmy, poglądy agencji ocen klasyfika-
cyjnych i kredytodawców bez wątpienia wpływają często na decyzje dotyczące struktury 
finansowej. W większości przypadków spółka omawia swoją strukturę kapitału z kredyto-
dawcami. 

9) warunki rynkowe — wartość akcji i obligacji na rynkach podlegają ki-ótko i długookreso-
wym zmianom, które poważnie ukierunkowują optymalną strukturę kapitałową finny. 

10) wewnętrzne uwarunkowania firmy. 
^ Ważnymi instrumentami analizy kosztu kapitału są dźwignia operacyjna i dźwignia finan-

sowa. 

2.3. Dźwignia operacyjna . 

Dźwignią operacyjną określa się wagę kosztów stałych w działalności firmy. Stopniem 
dźwigni operacyjnej określa się procentową zmianę zysku operacyjnego w stosunku do 
procentowej zmiany sprzedaży. Zatem jest to wskaźnik, który mierzy wpływ wartości 
sprzedaży na zysk operacyjny: 

AZ O 

DOL 
procentowa zmiana zysku operacyjnego _ Z o 

procentowa zmiana sprzedaży AS 
(2.11) 

Ponieważ: 

AS = AQ-p (2.12) 

S = Q.p (2.13) 
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to wzór (2.11.) można zapisać w postaci: 

AZ O 

DOL = ^AZo-Q 
^ AQ-Z„ 

Q 

(2.14) 

gdzie: DOL - stopień dźwigni operacyjnej zysk operacyjny, zł, 
Zo - zysk operacyjny, zł„ 
Q - początkowa wartość produkcji, jedn. nat., 
p - cena jednostkowa produktu, zł/jedn. nat. 

Na podstawie wzoru (2.15.) można wyprowadzić dwa inne równoważne równania okre 
ślające stopień dźwigni operacyjnej: 

D O L , . Q Q . ( p - v ) - F (2.15) 

D O L g = 
s -v 

S - V - F 
(2.16) 

gdzie: v -V 

F 
V 

S 

jednostkowe operacyjne koszty zmienne, zł/jedn. nat., 
koszty stałe, zł/rok, 
łączne (całkowite) koszty zmienne, zł/rok, 
początkowa wartość sprzedaży, zł. 

Zasada dźwigni operacyjnej wynika z progresywnego stopnia wzrostu zysku operacyjnego 
w stosunku do wielkości sprzedaży, ponieważ koszty stałe operacyjne nie zależą od wielkości 
produkcji, co ilustruje równanie: 

Z o = Q - ( p - v ) - F (2.17) 

oraz przykład: 
Produkcja: 
Cena j ednostkowa: 
Sprzedaż: 
Jedn.koszty zmienne: 
Całkowite koszty zmienne: 
Koszty stałe: 
Zysk operacyjny: 
Wzrost sprzedaży; 
Wzrost zysku operacyjnego: 
W tym przykładzie stopień dźwigni operacyjnej obliczony z kolejnych wzorów wynosi: 

1000 jedn. 1500jedn. 
10 zł/jedn. 10 zł/jedn. 
10 000 zł 15000 zł 
5 zł/jedn. 5 zł/jedn. 
5000 zł 7500 zł 
2000 zł/rok 2000 zł/rok 
3000 zł/rok 5500 zł/rok 
— 50% 

83 % 

DOL = 

5500-3000 
3000 

15000-10000 
10000 

1,67 
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DOL = M o - 3 0 0 0 ) - 1 0 0 0 0 „ 
(1500-1000)-3000 

DOL = 1,67 
1000 ( l O - 5 ) - 2 0 0 0 

DOL = 1,67 
10000-5-1000-2000 

Ponieważ wzory są równoważne otrzymano jednakowy wynik. W tym przypadku wzrost 
sprzedaży o 50 % spowoduje wzrost zysku operacyjnego o 50-l,67«83,5 %. 

Przy progu rentowności: 

BEP(o = ^ ^ = 400jedn 
1 0 - 5 

dźwignia operacyjna: 

DOL = 
400 -(10-5) 2000 

400- (10-5 ) -2000 O 

tym 
jest wyższa i maleje w coraz szybszym tempie w miarę oddalania się od punktu równowagi. 

Jeżeli duży procent całkowitych kosztów firmy ma charakter kosztów stałych to ma 
ona dźwignię operacyjną wysokiego szczebla. 

Wysoki poziom dźwigni operacyjnej świadczy o dużym stopniu ryzyka w działalności 
firmy. Równocześnie mogą występować znaczne rezerwy w wykorzystaniu zdolności pro-
dukcyjnych i w obniżeniu kosztów produkcji szczególnie kosztów stałych. Trzeba jednak 
pamiętać, że przy wysokiej dźwigni operacyjnej małe zwiększenie sprzedaży powoduje duży 
wzrost zysku operacyjnego, ale także małe zmniejszenie sprzedaży powoduje znaczny spadek 
zysku operacyjnego. Wysoki poziom dźwigni operacyjnej w działalności firmy jest zjawi-
skiem niekorzystnym. 

2.4. Dźwignia finansowa 

Dźwignią finansową określa się procentowe zwiększenie rentowności kapitału wła-
snego przedsiębiorstwa lub zmianę zysku na 1 akcję spowodowane wykorzystaniem 
kapitałów obcych. Dodatni wpływ wykorzystania kapitałów własnych występuje wówczas, 
gdy koszt (stopa odsetek płaconych kredytobiorcy) jest niższy od stopy zysku całego majątku 
przedsiębiorstwa (kapitałów własnych i obcych). 

Przy analizie dźwigni finansowej występują pojęcia punktu obojętności i stopnia dźwigni 
finansowej. Punkt obojętności (rys.2.2.) jest to taki poziom zysku operacyjnego (tzn. 
przed spłatą odsetek i opodatkowaniem) dla którego osiąga się identyczną rentowność 
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kapitału własnego lub doctiodu na 1 akcję) bez wzgłędu na sposób finansowania (wy 
łącznie kapitałem własnym lub kapitałem własnym wspomaganym długiem). 

Punkt obojętności wyrażony wartościowo oblicza się alternatywnie z dwóch wzorów: 

^ob (2.18) Ob Og 

Z , b = O d s . ^ (2.19) 

gdzie: Zob - zysk operacyjny w punkcie obojętności, zł, 
Cog - kapitał ogółem, 
fk - stopa oprocentowania kapitału obcego, %, 
Ods - odsetki, zł, 
D - wielkość kapitałów obcycłi (zadłużenia) w majątku firmy, zł. 

Jeżeli firma osiąga zyski operacyjne na poziomie wyższym od punktu obojętności to 
wzrost zadłużenia będzie korzystny dla rentowności kapitału własnego oraz będzie następo-
wać wzrost dochodów na 1 akcję. Jeżeli natomiast firma osiąga zyski operacyjne na poziomie 
niższym od progu obojętności wzrost zadłużenia będzie niekorzystny. 
Przykłady 

1. Kapitał własny firmy wynosi 100 tys. zł. Pozyskanie kredytu jest możliwe z oprocento-
waniem 20% w skali roku. Przy jakim poziomie zysku operacyjnego finansowanie długiem 
jest korzystne dla firmy? 

20 
Z„u =100000 = 20000 zł 

100 

Jeżeli poziom zysku operacyjnego jest wyższy od 20 tys. zł/rok zaciąganie kredytów bę-
dzie korzystne dla firmy. 

2. Firma posiada 800 tys. kapitału własnego: 200 tys. kredytów długoterminowych. Osią-
gnięty zysk operacyjny wynosi 100 tys. zł. Odsetki od zadłużenia wynoszą 15 tys. w skali 
rocznej . Czy firma powinna zwiększać, czy zmniejszać poziom zadłużenia? 

800000 + 200000 ^^^^^ , 
Ẑ u = 15000 = 75000 zł 

200000 

Firma osiąga zyski na poziomie wyższym od punktu obojętności i wzrost zadłużenia bę-
dzie dla niej korzystny. 

Przyrost rentowności kapitału własnego (ROE) jaki osiągnie firma dzięki wykorzystaniu 
efektu dźwigni finansowej (przy danej strukturze i kosztach kapitału) oblicza się ze wzoru: 

/ \ 

•(l-d).lOO (2.20) AROE = — 
C V 

Zp ^ r,, 
Cog 100, 
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stopniem dźwigni finansowej określa się procentową zmianę zysku netto (lub zysku 
pozostającego w dyspozycji posiadaczy akcji zwykłych) w stosunku do procentowej 
zmiany zysku operacyjnego: 

AFL = (2.21) 

Wzór (2.21.) można także przedstawić w postaci: 

AFL = 
Z o 

ZQ - Ods 
(2.22) 

Stopień dźwigni finansowej posiada pewne charakterystyczne punkty (rys. 2.3) 
dla: Zn = Ods 
dla: Zo ^ ±00 
dla: Ods = O 

AFL ^ ±00 
AFL-^1 
AFL = 1 (dźwignia nie występuje ponieważ nie ma długu) 

UH Q 

1,0 

z = Ods 
-

Zo 

Rys. 2.3 Stopień dźwigni finansowej w zależności od zmian wielkości zysku przed spłatą 

odsetek i opodatkowaniem. Źródło: M. Sierpińska, T. Jachna „Ocena przedsiębiorstwa 

według standardów światowych". PWN Warszawa 1993. 

Pamiętając, że: 

ROI = 
C 

(2.23) 
Og 
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ROE = ^ ^ (2.24) 
^ W ł l 

gdzie: ROI - stopa zysku (zwrotu) kapitału, 
ROE - stopa zysku (zwrotu, rentowności) kapitału własnego 
Z„ - zysk netto, zł 

można określić syntetyczne wnioski wynikaj ące z teorii 
- efekty dźwigni finansowej mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, 
- efekty pozytywne występują wtedy, kiedy stopa zysku (ROI) przewyższa stopę opro-

centowania kredytów (r^) 
- im bardziej ROI przewyższa (rk) tym efekty dźwigni finansowej są wyższe, 
- w warunkach występowania pozytywnych efektów dźwigni finansowej każdy wzrost 

zadłużenia (przy ROI = const.) powoduje wzrost stopy zwrotu kapitału netto (ROE), 
- kiedy ROI jest równy rk wtedy wzrost zadłużenia nie ma żadnego wpływu na zmianę 

ROE, 
- efekty dźwigni finansowej są negatywne, jeśli ROI jest niższy od stopy oprocentowa-

nia kredytów, 
- im bardziej ROI jest niższy od rk tym każde zwiększenie zadłużenia spowoduje coraz 

większy spadek ROE. 
Dźwignią połączoną (całkowitą lub eiconomią skali) określa się procentową zmianę 

rentowności kapitału własnego (lub dochodu na 1 akcję EPS) w stosunku do procento-
wej zmiany sprzedaży. 

Dźwignię połączoną można określić z następujących wzorów: 

DTL = (2.25) 
%AS 

DTL-(D0L) . (BFL) (2.26) 

ATL= Q - ( p - v ) 

Q - ( p - v ) - F - O d s 

S - V ATL = (2.28) S - V - F - O d s 
Stopień dźwigni połączonej informuje jak wzrośnie rentowność kapitału własnego na 

skutek wzrostu wartości sprzedaży. Np. przy dźwigni połączonej ATL = 2 wzrost wartości 
sprzedaży o 15 % spowoduje wzrost rentowności kapitału własnego o 2-15=30 %. 

Przykład (według M. Sierpińska, T. Jachna. 1993.). 
Przedsiębiorstwo przewiduje uzyskanie 10% przyrostu sprzedaży, dzięki zmianie fonn 

promocji swoich wyrobów. Na kapitał firmy składa się 240 tys. zł kapitału własnego oraz 160 
tys. zł. kapitału obcego (oprocentowanego 25 % w skali roku). Wyniki ekonomiczne badane-
go przedsiębiorstwa przed i po wzroście sprzedaży zaprezentowano w tab.2.1. 
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Tabela 2.1. Wyniki ekonomiczne badanego przedsiębiorstwa oraz obliczenie stopnia dźwigni 

Wyszczególnienie Stan wyjściowy 
tys. zł 

Stan po wzroście 
sprzedaży 

tys. zł 

Zmiana 
% 

Stopień 
dźwigni 

Sprzedaż netto 675000 742500 10,0% 

Koszty zmienne 
Sprzedaż netto - koszty zmienne 

Koszty sta e 

423000 
252000 
132000 

465300 
277200 
132000 

2,10 

Zysk przed spłatą odsetek 
i opodatkowaniem 

120000 45200 21,0% 3,15 

Odsetki od kapitału obcego 
Zysk do opodatkowania 

Podatek dochodowy 
Zysk netto 

40000 
80000 
32000 
48000 

40000 
105200 
42080 
63120 

1,5 

Z y s k netto 

KapitajLi w łasny 
20,0% 26,3% 31,5% 

Źródło: M. Sierpińska, T. Jachna „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych". PWN 

Warszawa 1993. 

Stopień dźwigni połączonej osiągnięty przez przedsiębiorstwo na podstawie równania 
(2.28) wynosi: 

T^nrT JL>» i JU = 
675000-423000 

120000 
120000 n 1 jt 

120000-40000 
2,10 • 1,50 = 

Zwiększenie wartości sprzedaży o 10 % (z 675 000 tys. zł na 742 500 tys. przyniosło 
wzrost zysku, przed spłatą odsetek i opodatkowaniem, o 21,0 % (10,0 % -2,10) oraz podnio-
sło rentowność kapitału własnego przedsiębiorstwa o 31,5 % (10,0 % • 3,15). 

Zaprezentowany przykład dowodzi, jak duże znaczenie dla efektywności działania przed-
siębiorstwa ma wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej. 
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3. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych 

Do oceny efektywności projektów inwestycyjnych służą: 
- wskaźniki proste (tradycyjne), 
- wskaźniki dynamiczne, 
- wskaźniki finansowe (rozdz. 6). 

3.1. Proste wskaźniki oceny ekonomicznej 

Do najczęściej stosowanych, prostych metod oceny finansowej zaHcza sią przede wszystkim: 
- okres zwrotu nakładów, 
- prostą stopę zwrotu (zysku), 
- analizę progu rentowności uzupełnioną o analizę wrażliwości (przedstawioną 

w rozdz. 4). 

3.1.1. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych 

Okres zwrotu jest to czas do odzyskania początkowego nakładu inwestycyjnego (bez na-
kładów odtworzeniowych) przez wypracowany „zysk" stanowiący sumę: 

- zysku netto (po opłaceniu podatków), 
- cosztów amortyzacji, 
- odsetek od kredytów bankowych. 
Okres zwrotu może być obliczany w dwóch wariantach. W pierwszym wariancie 

uwzględnia się całkowity nakład inwestycyjny, w drugim natomiast całkowity nakład inwe-
stycyjny pomniejsza się o wartość terenu i wartość kapitału obrotowego, gdyż zakłada się, że 
te nakłady mogą być w całości odzyskane przy końcu funkcjonowania obiektu. Zwykle obli-
czony okres zwrotu pomniejsza się o okres budowy obiektu. 

Pojedynczy projekt inwestycyjny może zostać zaakceptowany, jeżeli okres zwrotu 
jest krótszy lub równy okresowi przyjętemu za dopuszczalny, który zazwyczaj określony 
jest na podstawie dotychczasowych doświadczeń z podobnymi projektami a także może 
wyrażać preferencje inwestora. 

Podstawową zaletą okresu zwrotu jako metody selekcji projektów inwestycyjnych jest 
łatwość jego obliczenia. Jest on szczególnie użyteczny w analizie ryzyka, istotnej w krajach 
niestabilnych politycznie, i w gałęziach przemysłu, gdzie postęp technologiczny jest szcze-
gólnie szybki. Jego główną wadą natomiast jest to, że nie bierze pod uwagę, co stanie się, gdy 
już nakład inwestycyjny się spłaci, oraz to, że zbyt duży nacisk kładzie na szybkie zwroty 
finansowe. Ponadto okres zwrotu nie jest miernikiem rentowności nakładu inwestycyjnego, 
ale daje informację przede wszystkim o jego płynności. W sumie metoda ta nie jest wiarygod-
nym sposobem selekcji projektów inwestycyjnych, jednakże w niektórych przypadkach może 
być użyteczna jako informacja pomocnicza. 
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Do obliczenia okresu zwrotu można stosować wzór: 

T = -
I (3.1) 
Z 

gdzie: T - okres zwrotu nakładów, lata, 
I - nakłady in\';estycyjne, zł, 
Z - roczny zysk netto powiększony o koszt amoityzacji oraz odsetek bankowych, zł/rok. 

Zysk netto zaleca się przyjmować jako średni z pierwszych kilku, zwykle pięciu, lat eks-
ploatacji lub jako przewidywany dla typowego roku po ustabilizowaniu eksploatacji, np. po 
osiągnięciu planowanych zdolności produkcyjnych. 

Bardziej popularne jest obecnie prezentowanie rachunku okresu zwrotu w formie tabeli. 

Tabela 3.1. Obliczanie okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych 

Rok Nakłady 
(wydatki inwestycyjne) 

Dochody (wpływy - wydatki 
bieżące) 

Wartość skumuowana 

0 1000 — -1000 

1 — 230 -770 

2 — 280 -490 

3 — 300 -190 

4 — 280 90 

Źródło: S. Wrzosek: Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw. Wydaw. 
SYGMA Warszawa 1994 

Zwrot nakładów następuje wtedy, gdy wartość skumulowana będąca różnicą poniesionych 
do danego roku włącznie nakładów i uzyskanych do tego roku włącznie dochodów (lub in-
nych czynników zwracających nakłady) osiąga zero. Oznacza to zrównanie poniesionych 
nakładów i uzyskanych dochodów. Obliczanie okresu zwrotu polega więc na poszukiwaniu 
najmniejszej wartości T, takiej że 

T 
I > 0 (3.2) 

t=0 

gdzie: t = l,2,...T - kolejne numery lat osiągania dochodów, 
Zt - zysk (lub zysk + amortyzacja + odsetki, jak wyżej) przewidywany na rok t. 

W podanym przykładzie przekroczenie wartości zerowej powyższego wyrażenia nastąpiło 
w czwartym roku, a więc okres zwrotu wynosi mniej niż 4 lata. Bardziej dokładnie można ten 
okres wytyczyć interpolując 

1 = 3 + 
190 

190 + 90 
= 3,68 
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3.1.2. Prosta stopa zwrotu (zysku) 

Stopa ta określa stosunek rocznego zysku netto, osiąganego w czasie funkcjonowania 
przedsięwzięcia, do wartości kapitału służącego sfinansowaniu początkowych nakładów in-
westycyjny cłi. Możliwe jest obliczenie wielu szczegółowych odmian tego miernika. 

Do najczęściej wykorzystywanych w praktyce należy zaliczyć: 
- prostą stopę zwrotu (zysku) całości kapitału (własnego i obcego) zaangażowanego 

w finansowanie przedsięwzięcia, obliczoną według równania: 

Z„ + Ods 
R = - 100% 

C 
(3.3) 

gdzie: R - prosta stopa zwrotii (zysku) zaangażowanego kapitału, %, 
Zn - roczny zysk netto, zł/rok, 
Ods - odsetki od kredytów, zł/rok, 
C - zaangażowany kapitał, zł. 

prostą stopę zwrotu (zysku) kapitału zakładowego (własnego) zaangażowanego 
w finansowanie przedsięwzięcia, ustaloną według równania: 

+ Ods , ̂ ^ 
R„ 100 

C 
(3.4) 

wpi 

gdzie: R^ - prosta stopa zwrotu (zysku) kapitału zakładowego, %, 
Cw - kapitał zakładowy (własny, akcyjny), zł. 

Obie powyższe formuły bazują na wielkościach rocznych, przy czym zakłada się, że wiel-
cości te powinny pochodzić z normalnego (typowego) roku funkcjonowania przedsięwzięcia, 
charakteryzującego się pełnym wykorzystaniem mocy produkcyjnych. W praktyce wybór 
roku, który uznamy za normalny, nastręczać może określone trudności. Zmianom w poszcze-
gólnych latach ulegać bowiem może zarówno wielkość produkcji, wysokość odsetek od 
otrzymanych kredytów, jak też poziom innych czynników (np. zwolnienia czy ulgi podatko-
we) istotnie wpływających na poziom prostej stopy zwrotu. 

Mając na uwadze powyższe utrudnienia, do analizy można wykorzystać miernik prostej sto-
3y zwrotu, obliczonej na bazie wielkości przeciętnych. Ustala się go na podstawie równania: 

R , = ^ 3 L ± ^ . i o o % (3.5) 
p C 

gdzie: Rp - przeciętna prosta stopa zwrotu (zysku), %, 
Z - przeciętny zysk netto, zł/rok, 
C - zaangażowany kapitał, zł. 

Formuła powyższa opiera się na założeniu, że cały kapitał służący finansowaniu począt-
kowych nakładów pozostanie zaangażowany aż do ostatniego roku funkcjonowania przedsię-
wzięcia. Założenie to nie zawsze jest słuszne, stąd stosuje się również inną metodę obliczania 
przeciętnej stopy zwrotu. Przyjmuje się mianowicie, że kapitał zaangażowany początkowo 
w finansowanie nakładów będzie odzyskiwany w miarę umarzania stworzonego zasobu ma-
jątku. Jeżeli zastosujemy liniową metodę amortyzacji, to przeciętna, dla całego okresu, war-
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tość zaangażowanego kapitału będzie równa połowie jego wartości początkowej. Przyjmując 
powyższe założenia, prostą stopę zwrotu obliczymy na podstawie równania: 

p (3.6) 

Z 

gdzie: Rp - przeciętna prosta stopa zwi'otii (zysku), %. 

Podstawową zaletą obu mierników prostej stopy zwrotu obliczanycłi na podstawie wielko-
ści przeciętnych jest fakt, iż uwzględniają one, w sposób pośredni, cały okres funkcjonowania 
Dadanych przedsięwzięć. 

Mierniki prostej stopy zwrotu pozwalają ocenić (w sposób uproszczony) opłacalność po-
jed3mczych projektów inwestycyjnych oraz wybrać najbardziej opłacalny projekt. 
W pierwszym przypadku konieczne jest porównanie prostej stopy zwrotu do stopy granicznej, 
określonej na podstawie rynkowej stopy procentowej lub wyrażającej koszt kapitału finny. 
W drugim zaś, najbardziej opłacalne będzie przedsięwzięcie charakteiyżujące się najwyższą 
stopą zwrotu. 

Metoda prostej stopy zwrotu ma kilka wad. Na przykład nie określa, który rok należy 
traktować jako normalny (reprezentatywny) i brać jako podstawę do obliczania stopy zwrotu. 
W obliczeniach wykorzystane są dane roczne, a wybór najbardziej reprezentatywnego roku 
funkcjonowania projektu jest trudny, często nawet niemożliwy. Zmianom ulega poziom pro-
dukcji, szczególnie w pierwszych latach eksploatacji obiektu, oraz wysokość odsetek oc 
otrzymanych kredytów; istnieją również inne czynniki wywołujące zmiany w wysokości 
zysku netto (takie na przykład, jak zwolnienia lub ulgi podatkowe). 

Jest oczywiste, że w latach, na które przedsiębiorstwo otrzymuje zwolnienie od podatków, 
ooziom zysku netto będzie zupełnie różny od poziomu w latach, kiedy zysk podlega norma -
nym przepisom podatkowym. Ten niedostatek metody prostej stopy zwrotu może być do 
pewnego stopnia złagodzony przez obliczenie rentowności projektu dla każdego roku jego 
funkcjonowania. 

Jednak nawet ten sposób obliczania nie usuwa podstawowej wady prostej stopy zwrotu: 
nie pokazuje bowiem ona rozłożenia w czasie wpływów i wydatków pieniężnych w okresie 
funkcjonowania projektu. Jest oczywiste, że dochód otrzymany we wczesnym okresie jest 
bardziej pożądany niż dochód w okresie późniejszym. Wybór między alternatywnymi pro-
jektami o różnej rentowności w różnych latach jest na podstawie prostej stopy zwrotu ogrom-
nie trudny. 

3.2. Wskaźniki dyskontowe oceny ekonomiczne 

Do dynamicznych (dyskontowych metod oceny ekonomicznej) zalicza się 
- wartość zdyskontowaną netto, 
- zdyskontowaną stopę zwrotu, 

wewnętrzną stopę zwrotu. 
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3.2.1. Wartość zaktualizowana netto 

Wartość zaktualizowaną netto przedsięwzięcia inwestycyjnego określa się jako wartość 
otrzymaną przez zdyskontowanie, oddzielnie dla każdego roku, różnicy między wpływami 
i wydatkami pieniężnymi w całym okresie funkcjonowania przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Różnica ta jest dyskontowana przy użyciu stałej stopy dyskontowej na moment, w którym 
przewidywane jest rozpoczęcie prac inwestycyjnych. Ustalenie wartości zaktualizowanej 
netto następuje przy użyciu formuły: 

NPV = S, - a , +Si -a, +S2 •a2 4-... + S„ -a,, (3.7) 

CO odpowiada zapisowi: 

n 

N P V = y S , . a , 
t=o 

(3.8) 

przy czym: 

a. = 
1 

' (l + r)' 

gdzie: 

(3.9) 

NPV - wartość zaktualizowana netto, zł, 
S - saldo wpływów i wydatków pieniężnych w kolejnych latach okresu obliczeniowego, zł/rok, 
a, - współczynnik dyskontowy dla kolejnych lat okresu obliczeniowego 

(właściwy dla przyjętego poziomu stopy dyskontowej), 
r - stopa dyskontowa wyrażona ułamkiem, 
t = 0,l,2,...n - kolejny rok okresu obliczeniowego. 

Należy pamiętać, że w ostatnich latach okresu obliczeniowego należy uwzględnić 
wpływy i wydatki związane z likwidacją projektu. Niektórzy autorzy ujmują je jako wyod-
rębniony składnik rachunku. 

W literaturze przedmiotu spotyka się również szereg innych postaci powyższego równa-
nia, a zwłaszcza: 

n 
D . 

n 

r - S 
I , N p v = y -

oraz, jeżeli całość nakładów jest ponoszona w roku t=0, postać: 

(3.10) 

NPV = (3.11) 

gazie: St - saldo wpływów i wydatków związane z bieżącym ftinkcjonowaniem przedsięwzięcia 
(bez nakładów inwestycyjnych), w kolejnych latach okresu obliczeniowego, zł/rok, 

It - nakłady inwestycyjne w kolejnych latach okresu obliczeniowego, zł/rok, 
lo — całkowite nakłady inwestycyjne poniesione w pierwszym roku budowy, zł, 
r - stopa procentowa, 
t = 0,l,2,...n, - kolejny rok okresu obliczeniowego. 
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Jeżeli NPV > O, to stopa rentowności inwestycji jest wyższa niż minimalna stopa gra-
niczna. Jeżeli NPV = O, to stopa rentowności inwestycji jest równa minimalnej stopie 
granicznej. Jeżeli NPV < O, to stopa rentowności inwestycji jest niższa od stopy granicz-
nej i realizacja projektu nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia (zagadnienie inter-
pretacji NPV szerzej przedstawiono przy omawianiu stopy dyskontowej). 

Przy obliczaniu wartości zaktualizowanej netto należy zwrócić uwagę na: 
- rozróżnienie wpływów i wydatków od dochodów, nakładów i kosztów, 
- poziom stopy dyskontowej, 
- okres obliczeniowy. 
Nakłady inwestycyjne i koszty wydatkami są wtedy, gdy wiąże się je z czasem poniesienia 

nakładu tj. uregulowania rachunku, spłatą zobowiązań, natomiast nakłady inwestycyjne lub 
bieżące kosztami są wówczas, gdy wiąże się je z czasem zużycia materialnego skutków na-
kładów tzn. zasobów. 

Wpływy wiąże się także z czasem tzn. dochody (efekty, korzyści) są wpływami w chwili 
uregulowania rachunku. 

Ważniejszymi składnikami wpływów są: 
- wpływy pieniężne w tym: 

- kapitał zakładowy 
- kredyty długoterminowe 
- finansowanie krótkookresowe, 

- wpływy operacyjne w tym: 
- przychody ze sprzedaży, 
- dochody finansowe (odsetki). 

Ważniejszymi składnikami wydatków są: 
- przyrost środków trwałych w tym: 

- środki trwałe, 
- wydatki przedprodukcyjne bez zapłaconych odsetek, 

- przyrost aktywów bieżących, 
- koszty operacyjne, 
- koszty mai"ketingu, 
- podatek dochodowy, 
- odsetki od kredytów, 
- spłaty rat kredytów, 
- dywidendy wypłacone. 
Przepływy pieniężne dla rachunku efektywności inwestycji można ustalić w sposób bezpo-

średni, pośredni lub uproszczony (S. Wrzosek, 1994). 
Kalkulowanie bezpośrednie polega na określeniu dla każdego roku w okresie oblicze-

niowym każdego ze składników wpływów i wydatków z osobna, a następnie na obliczeniu 
różnic sum wpływów i sum wydatków dla każdego roku (S. Wrzosek, 1994). 

Kalkulowanie wpływów i wydatków powinno opierać się na informacjach z projektu 
i ewentualnie badaniach dodatkowych, w tym na opisach i prognozach na oki'es realizacji 
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i eksploatacji dotyczących szeregu czynników, takich jak: popyt, rozwój konkurencji, postęp 
techniczny, podaż czynników działalności gospodarczej, system prawny, zwłaszcza podatko-
wy, umowy gospodarcze lub co najmniej warunki ich zawierania, ewentualnie zmiany cen 
przedmiotów sprzedaży i przedmiotów zakupów (zależnie od założeń co do rachunku w ce-
nach stałych lub zmiennych), techniczne i organizacyjne warunki produkcji, zaopatrzenia 
i sprzedaży, ustalenia dotyczące systemów wynagrodzeń itp. 

Główną podstawą określania wydatków inwestycyjnych powinien być kosztoiys, hamiono-
gram realizacji inwestycji i harmonogram rozHczeń z dostawcami i wykonawcami, w tym pro-
jektantami. Te dokumenty powinny być oparte na technicznych i organizacyjnych rozwiązaniach 
projektów, na aktualnych cennikach, umowach z dostawcami i wykonawcami lub na przewidy-
waniach treści umów, jeśli ocena ma miejsce przed ich zawarciem. Występowanie wydatków 
inwestycyjnych w okresie eksploatacji na odtworzenie wcześniej zużywających się śiodków 
trwałych określa się na podstawie trwałości tych elementów majątku oraz, na podstawie aktua 
nych cenników lub cen przewidywanych. Podstawą określania wydatków na uzupełnienie kapi-
tału pracującego (obrotowego) w okresie eksploatacji powinna być przewidywana wielkość 
obrotów oraz zasady organizacji gospodarki środkami obrotowymi i rozliczeń. 

Wydatki bieżące powinny wynikać z zawartych w projektach danych o technologii, orga-
nizacji pracy i płac, organizacji produkcji i gospodarki zapasami, wymogów konserwacyjnych 
i remontowych oraz organizacji wykonania tych prac, zasad rozliczeń z dostawcami 
i usługodawcami. Przykłady kalkulacji bezpośredniej zawiera podręcznik UNIDO (W. Beh-
rens, P.M. Hawranek, 1993). 

Sposób pośredni polega na wykorzystaniu kategorii funkcjonujących w rachunkowo-
ści przedsiębiorstw, jak sprzedaż i koszty, a następnie korygowaniu ich za pomocą 
zmian stanów należności, zobowiązań, różnego rodzaju zapasów i ewentualnie docho-
dów przyszłych okresów. Wpływy ze sprzedaży oblicza się więc jako: sprzedaż (wg faktur), 
plus spadek, minus wzrost stanu należności, plus wzrost, minus spadek stanu dochodów przy-
szłych okresów. Wydatki operacyjne oblicza się jako koszty bez amortyzacji, odsetek i pro-
wizji bankowych, plus wzrost, minus spadek stanu zapasów, plus spadek, minus wzrost stanu 
zobowiązań (por. rozdz. 5). S. Wrzosek (1994) zaleca stosować przy obliczaniu przyszłych 
stanów wpływów i wydatków w środkach obrotowych następujące wskaźniki obrotu: 
1) należności: 30 dni w stosunku do wartości sprzedaży z ewentualną korektą tego okresu 

zależną od przyjętych rozwiązań systemu rozliczeń i oczekiwanej ich sprawności, 
2) zapasy surowców lokalnych: od 14 do 30 dni, surowców importowanych 100 dni, 

a części zamiennych i materiałów pomocniczych 100-180 dni, w stosunku do kosztów ich 
zużycia z ewentualnymi korektami zależnymi od zasad zakupu, równomierności podaży 
i zużycia, potencjalnych strat w razie niedostatku zapasów itp. 

3) produkcja w toku: około połowy cyklu produkcyjnego w stosunku do technicznych 
kosztów wytworzenia, 

4) produkty gotowe: 15 dni w stosunku do technicznych kosztów wytworzenia z ewentual-
ną korektą zależną od równomierności produkcji i sprzedaży. 
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5) środki pieniężne na poziomie pozwalającym utrzymać pożądane wartości wskaźników 
płynności finansowej, 

6) zobowiązania i dochody przyszłych okresów (bez zobowiązań kredytowych i z tytułu 
obsługi kredytów): 30 dni w stosunku do kosztów własnych bez amortyzacji, odsetek 
i prowizji od kredytów oraz do podatków obciążających wyniki finansowe z ewentualną 
korektą jak dla należności. 
Sposób uproszczony ustalania wpływów i wydatków polega na wykorzystaniu nastę-

pującej relacji: 

Si - I i (3.12) 

gdzie: Sj - saldo przepływów gotówkowych w i-tym roku, zł, 
Zni - zysk netto w i-tym roku, zł. 
Aj - koszt amortyzacji w i-tym roku, zł/rok, 
Ij - wydatki inwestycyjne w tym wydatki na inwestycje restytucyjne w i-tym roku, zł. 

W przepływach pieniężnych ujmuje się środki pieniężne tzw. przyrostowe, które mają 
bezpośredni związek z projektem. Jednakże w praktyce występują specyficzne problemy 
z tym związane: 

- nie należy ujmować w przepływach nakładów poniesionych przed rachunkiem (zaszłości), 
- należy ujmować po stronie wydatków tzw. koszty utraconych korzyści (np. działkę będącą 

własnością firmy, która gdyby nie realizowano projektu mogłaby być sprzedana), 
- należy uwzględniać po stronie wpływów tzw. efekty zewnętrzne tzn. powstające 

w innych działach finny np. oszczędności z tytułu ochrony środowiska, obniżenie 
kosztów innych działów z tytułu zagospodarowania odpadów itp.), 

- należy ujmować po stronie wydatków koszty transportu i instalacji związane 
z projektem, 

- należy pamiętać o zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy lub zmianach w jego pozio-
mie w związku z realizacją projektu. 

W temacie stopy dyskontowej prezentowane są w literaturze różne poglądy - niekiedy 
bardzo kontrowersyjne. Wszyscy zgodni są co do tego, że stopa dyskontowa pozwala porów-
nywać wpływy i wydatki przyszłe z wpływami i wydatkami bieżącymi. Jednakże dość dowol-
nie interpretuje się treść ekonomiczną stopy dyskontowej oraz jej poziom. Np. uważa się, że 
stopa dyskontowa powinna: 

- być równa stopie procentowej, 
- odzwierciedlać średni koszt kapitału firmy, 
- odzwierciedlać stopę zwrotu z alternatywnego wykorzystania kapitału, 
- uwzględniać lub nie uwzględniać inflacji, 
- uwzględniać ryzyko. 
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Problem ten należy rozpatrywać łącznie z przepływami finansowymi i interpretacją NPV. 
Najpierw przedstawimy jednak podstawowe (ale uproszczone) zależności określające stopę 
procentową: 

r„ = r, + rj + r̂  + rp (3.13) 

gdzie: r,̂  - nominalna stopa procentowa, 
i\ - realna (podstawowa) stopa procentowa (jako podstawową stopę procentową 

uznaje się stopą oprocentowania krótkoterminowych obligacji rządowych), 
rij - stopa ryzyka bankowego, 
rp - premia z tytiiłii płynności. 

Trzeba podkreślić, że w gospodarce nie występuje jedna stopa procentowa, ale generalnie 
ma ona tendencję do kształtowania się na poziomie średniej stopy zwrotu (zysku). Jeżeli 
słusznie przyjmuje się, że stopa dyskontowa pozostaje w jakimś związku ze stopą procento-
wą, to trzeba się ustosunkować do zawartych w niej składników. Problem ten zostanie na-
świetlony w trakcie dalszego wywodu. Dla jego jasności przejdziemy teraz do interpretacji 
NPV. Naszym zdaniem możliwa jest dwojaka interpretacja NPV - właśnie w zależności od 
ujęcia stopy dyskontowej i przepływów pieniężnych. 
.) NPV = O oznacza, że projekt osiąga zerowy wynik finansowy tylko wówczas, gdy odsetki 

od kredytów i inne elementy kosztu kapitału, nie są ujmowane w wydatkach pieniężnych. 
Wówczas właśnie te składniki kapitału odzwierciedla w rachunku stopa dyskontowa, która 
powinna być równa średniemu kosztowi pozyskania kapitału, powiększonemu o inflację, 
jeżeli przepływy gotówkowe ujmuje się w cenach zmiennych. Jeżeli natomiast stopę dys-
konta przyjmuje się na poziomie stopy procentowej to w tej ostatniej stopień inflacji (wzór 
3.13) jest już uwzględniony. Za taką inteipretacją rachunku opowiada się np. 
J. Ostaszewski (1996) argumentując, że gdyby w przepływach pieniężnych uwzględniać 
odsetki od kredytów to byłyby one podwójnie liczone (raz w wydatkach, drugi raz 
w stopie dyskonta). Za innym rozwiązaniem opowiada się np. S. Wrzosek (1994) 
a większość autorów przemilcza to zagadnienie. M. Dobija (1996) zaleca pomijać stopę 
inflacji a rachunek prowadzić w cenach stałych. Wydaje się, że trzeba wyraźnie stwier-
dzić: jeżeli przyjmuje się, że NPV = O oznacza zerowy wynik finansowy to w wydat-
kach nie należy uwzględniać odsetek, stopę dyskontową przyjmować wg nominalnej 
stopy procentowej lub średniego kosztu pozyskania kapitału a składnik inflacyjny 
uwzględniać w zależności od tego czy rachunek prowadzi się w cenach stałych czy 
zmiennych. Dodatnie NPV można interpretować wówczas jako margines bezpieczeń-
stwa w stosunku do zerowego wyniku finansowego. Przy tej interpretacji jeżeli pro-
jekt jest w całości finansowany kapitałem własnym to stopa dyskonta musi być rów-
na kosztowi pozyskania tego kapitału a nie stopie procentowej (nie ma odsetek). 

2) Jeżeli NPV = O oznacza, że projekt przynosi stopę zwrotu (normat)^ efektywności) rów-
ną stopie dyskonta to NPV dodatnie oznacza wówczas margines bezpieczeństwa w sto-
sunku do tej stopy. Przy tej interpretacji odsetki od kredytów i inne składniki kosztu kapi-
tału ujmuje się w wydatkach. Nonnatyw efektywności wyrażony tutaj stopą dyskonta na-
leży powiększyć o stopę inflacji jeżeli wpływy i wydatki ujmuje się w cenach zmiennych. 
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natomiast przy cenach stałych nie uwzględnia się inflacji. Normatyw efektywności po 
większa się także o stopę ryzyka przedsiębiorcy. W konsekwencji w tym przypadku: 

r r + r A g 1 X j . (3.14) 

gdzie: r^-stopa dyskonta, 
rc - normatyw efektywności równy żądanej stopie zwrotu (zysku), 
r̂  - stopa ryzyka. 

Żądany normatyw efektywności nie powinien być niższy od stopy oprocentowania długo-
tenninowych obligacji państwowych (bo nie opłaca się inwestować tylko kupić obligacje). 

W konkluzji opowiadamy się za: 
- drugą interpretacją NP V, 
- ujmowaniem odsetek od kredytów i innych składników kosztu kapitału w wydatkach, 
- ujmowaniem wpływów i wydatków w cenach stałych, 
- uwzględnieniem lyzyka w stopie dyskontowej. 
Problem lyzyka w rachunku efektywności można uwzględnić różnymi metodami. Naj-

prostszą jest koiygowanie stopy dyskontowej o tzw. premię ryzyka. W literaturze 
(A. Jankowska-Kłapkowska, 1992) podaje się stopień ryzyka w inwestycjach górniczych 
w wysokości 4% chociaż wielkość ta jest kontrowersyjna. Przy ustalaniu ryzyka wykorzystuje 
się także punkty krytyczne produkcji i analizę wrażliwości. Bardziej skomplikowanym sposo-
3em jest wykorzystanie do tego celu rachunku prawdopodobieństwa. T. Jachna, M. Sierpińska 
(1993) zalecają szacowanie ryzyka z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa według 
następującej proceduiy: 

1) obliczamy wartość oczekiwaną przepływów pieniężnych netto dla każdego roku funk-
cjonowania badanego przedsięwzięcia: 

u 

j=i 
(3.15) 

gdzie: Et - wartość oczekiwana przepływów pieniężnych w roku t, 
Dtj - j-ty poziom przepływów pieniężnych netto w roku t, 
Ptj - prawdopodobieństwo wystąpienia j-tego poziomu przepływów pieniężnych netto w roku t, 
j = l,2,...,u - liczba badanych poziomów przepływów pieniężnych netto, 
t - kolejny rok okresu funkcjonowania przedsięwzięcia. 

2) Ustalamy wartość oczekiwaną NPV badanego przedsięwzięcia rozwojowego: 

n 
E NPV = z 

E 

^ (1 + r)̂  
(3.16) 

gdzie: E^py - wartość oczekiwana wartości zaktualizowanej netto badanego przedsięwzięcia. 

3) obliczamy wariancję przepływów pieniężnych dla kolejnych lat okresu funkcjonowania: 

cif = ( D , j - E j - P , j (3.17) 

gdzie: - wariancja przepływów pieniężnych netto w kolejnych latach okresu funkcjonowania. 
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4) ustalamy odchylenie standardowe NPV: 

n 

a N P V (3.18) 

gdzie: CJ^py - odchylenie standardowe NPV. 

Odchylenie standardowe NPV jest miarą lyzyka projektu. 
5) obliczamy współczynnik zmienności NPV: 

CV N P V 
^Npy 
E N P V 

(3.19) 

gdzie: CV>jpv - współczynnik zmienności NPV, 
^NPV ~ odchylenie standardowe NPV, 

EJSJPY - wartość oczekiwana NPV. 

Współczynnik zmienności można traktować jako miarę ryzyka przypadającą na jed-
nostkę NPV. 

Zaprezentowany tryb postępowania pozwala ocenić zarówno pojedyncze przedsięwzięcie 
rozwojowe, jak też dokonać wyboru spośród badanego ich zbioru. 

Pojedynczy projekt inwestycyjny będzie opłacalny, jeśli wartość oczekiwana NPV będzie 
większa od zera (ENPV > 0). O skali związanego z nim ryzyka świadczy natomiast poziom 
odchylenia standardowego NPV oraz obliczonego na jego podstawie współczynnika zmiermości. 

W przypadku porównania projektów inwestycyjnych mogą wystąpić dwa podstawowe 
przypadki: 

- wyższej wartości oczekiwanej NPV, towarzyszy niższe odchylenie standardowe 
( E N P V . A ' E N P V , B; CTNPYA - O"NPV, B); wybieramy wówczas przedsięwzięcie A, 

- wyższej wartości oczekiwanej NPV, towarzyszy wyższe odchylenie standardowe 
( E N P V , A ^ E N P V , B; O"NPV, A < CTNPY, B); obliczamy wówczas współczynnik zmienności 
i wybieramy przedsięwzięcie charakteryzujące się niższym współczynnikiem, zakła-
damy bowiem, że przedsięwzięcie to gwarantuje wyższą rekompensatę ponoszonego 
ryzyka przez skalę oczekiwanych korzyści. 

Współczynnik zmienności może również posłużyć do oszacowania premii ryzyka. Im 
wyższy współczynnik, tym wyższe ryzyko wiąże się z realizacją danego przedsięwzięcia 
rozwojowego. Na podstawie doświadczeń praktycznych określono wysokość premii ryzyka 
wyznaczanej przez zarządzających w zależności od poziomu współczynnika zmienności. 

W przypadku, jeżeli współczynnik zmienności obliczony dla badanego przedsięwzięcia 
rozwojowego jest wysoki, celowe jest ponowne obliczenie wartości oczekiwanej NPV, 
z uwzględnieniem stopy procentowej powiększonej o premię ryzyka. Jeżeli NPV jest nadal 
dodatnie, uzasadnia to realizację ocenianego przedsięwzięcia, pomimo związanego z nim 
wysokiego ryzyka. 
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Tabela 3.2. Premia ryzyka jako funkcja współczynnika zmienności 

Współczynnik zmienności Premia ryzyka Stopa 

od do (punkty procentowe) procentowa, % 

0,0 0,1 R 

0,1 0,3 r + 1 
0,3 0,5 3 r + 3 
0,5 0,7 6 r+ 6 
0,7 0,9 10 r+ 10 
0,9 1 15 r +15 

1,1 1,4 22 r + 22 

Kolejnym ważnym elementem rachunku efektywności inwestycji jest okres obliczeń. 
Wpływy i wydatki dyskontuje się zazwyczaj na początek pierwszego roku inwestycji. Wydat-
ki wstępne poniesione przed rozpoczęciem inwestycji kapitalizuje się na początek roku 
w którym rozpoczęto realizację inwestycji. 

Okres obliczeniowy jest to czas od rozpoczęcia inwestycji do uzyskania ostatnich 
przychodów (w tym także z tytułu likwidacji majątku) lub poniesienia ostatnich wydat-
ków związanych z przedsięwzięciem. Jednakże obliczenia, szczególnie przy długiej żywot-
ności projektu są trudne i mijają się z celem na skutek różnych czynników (malejące przycho-
dy, trudności prognozy). Dlatego w takich przypadkach stosuje się różne wzorce skracania 
okresu obliczeń. Należą np. do nich: 
1. ograniczenie okresu obliczeń do roku z którego zdyskontowane salda gotówkowe są mało 

znaczące 
2. ograniczenie obliczeń do okresu amortyzacji majątku trwałego, okres ten oblicza się ze 

wzoru: 

l o g ^ - ^ P 

n = . - Ł 
log(l + p j 

gdzie: n - liczba lat okresu eksploatacji inwestycji, 
s - średnioważona wartościami początkowymi majątku stopa amoityzacji, 
p - stopa procentowa. 

3. zastosowanie przy pkt. 1 lub 2 korekty wartości NPV za pomocą wartości resztowej 

(3.20) 

^^ ŝkorygowane ^^^obliczone wgpkt.l lub2 ^ (3.21) 
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Wartość resztową projektu oblicza się ze wzoru: 

gdzie: 

R = S k - a k - A „ _ k + M L - a „ (3.22) 

R - wartość resztowa, zł, 
Sk - saldo przepływów pieniężnych w roku k 
a^ - współczynnik dyskontowy dla roku k, 
n̂-k - współczynnik dyskontowy dla roku n-k, 

^n-k - współczynnik łącznego dyskonta (współczynnik bieżącej wartości skumulowanej 
stmmienia płatności rocznycłi w okresie n-k, 

Ml - wartość likwidacyjna przedsiębiorstwa w roku n. 

Przykład 
Obliczyć wartość reszto wą projektu, w których salda przepływów pieniężnych ustalono 

dla średniego okresu amortyzacji inwestycji k = 5 lat. Przewiduje się, że faktyczny okres 
eksploatacji będzie wynosił 25 lat z niezmienionym saldem przepływu strumieni pieniężnych, 
ctóre w ostatnim roku wynosiło 100 000 zł/rok i będzie utrzymane. Wartość likwidacyjna 
majątku wyniesie: - 2 000 000 zŁ Stopa dyskontowa wynosi 15%. 

Sk =100000 zł/rok 

Mk =-2000000 zł 

^k = 
1 

(l + 0,15) 15 
= 0,1229 

R = 100000.0,1229 • 5,02 - 2000000 • 0,03 ~ 1695 zł 

Jeżeli przewiduje się trend malejący lub rosnący sald poza okresem obliczeniowym, to 
wówczas korzysta się przy obliczeniu wartości resztowej z innych wzorów. 

3.2.2. Zdyskontowana stopa zysku 

Zdyskontowana stopa zysku jest stosunkiem wartości zaktualizowanej netto do war-
tości zaktualizowanych nakładów inwestycyjnych 

(3.23) NPV 
NPVR = - - -

PVJ 

gdzie: NPVR - zdyskontowana stopa zysku, 
NPV - wartość zaktualizowana netto, zł, 
PVJ - zaktualizowane nakłady inwestycyjne, zł. 

Jeśli okres budowy nie przekracza 1 roku, wartość nakładów inwestycyjnych nie musi być 
dyskontowana. Wskaźnik NPVR pokazuje, jakim nakładem inwestycyjnym jest osiągana 
wartość zaktualizowana netfo i służy jako metoda selekcyjna w przypadku możliwości zasto-
sowania projektów wariantowych. 

Projekty wariantowe należy rozumieć w ten sposób, że mogą się one różnić pod względem 
rozwiązań technicznych i finansowych. W tym ostatnim przypadku mogą być np. rozważane 
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warianty z finansowaniem realizacji projektu wyłącznie ze źródeł własnych lub też z udziałem 
finansowania zewnętrznego. Projekt jest tym lepszy, im większa jest wartość zdyskontowanej 
stopy zysku. 

3.2.3. Wewnętrzna stopa zwrotu 

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest stopą dyskontową, przy której wartość zaktualizowa-
na wydatków pieniężnych równa się wartości zaktualizowanej wpływów pieniężnych. Inaczej 
mówiąc, jest to stopa, przy której wartość zaktualizowana efektów równa się wartości zaktu-
alizowanej nakładów inwestycyjnych, a NPV jest równa zeru. 

Procedura obliczania IRR jest taka sama, jak procedura obliczania NPV. Można wykorzy-
stać ten sam rodzaj tablic i - zamiast dyskontowania przepływów pieniężnych przy założo-
nym poziomie stopy dyskontowej, wyrównującej nakłady i efekty - przeprowadzić metodą 
kolejnych przybliżeń obliczenia dla kilku różnych poziomów stopy dyskontowej, aż znajdzie 
się taki poziom, dla którego NPV jest równa zeru. Jest to właśnie IRR, pokazująca dokładną 
stopę rentowności projektu. 

Wyznaczanie wewnętrznej stopy zwrotu za pomocą metody graficznej jest uciążliwe, dla-
tego wykorzystuje się w tym celu maszyny cyfrowe. IRR pokazuje rzeczywistą stopę całego 
nakładu inwestycyjnego, a także - jeśli trzeba - kapitału zakładowego. IRR całego nakładu 
inwestycyjnego może być wykorzystana do ustalenia warunków kredytowych, gdyż określa 
maksymalną stopę oprocentowania kredytów, którą inwestor może zapłacić, nie powoduje 
strat w swoim przedsięwzięciu. Aby uzyskać płynność projektu, konieczne jest jednak zhar-
monizowanie spłat kredytów z przepływami pieniężnymi. 

Projekt inwestycyjny może zostać zaakceptowany, jeżeli IRR jest wyższa niż stopa gra-
niczna, będąca najniższą możliwą do przyjęcia stopą zainwestowanego kapitału. Gdy prze-
prowadza się porównanie różnych wariantów inwestycyjnych, należy wybrać wariant o naj-
wyższej IRR, jeżeli jej poziom jest wyższy od poziomu granicznego. 

Obliczenie IRR polega na określaniu: 
- przepływów pieniężnych netto NCF, 
- współczynnika dyskontowego at pi"zy różnych, kolejno wyższych, stopach dyskontowych, 
- wartości zaktualizowanej netto NPV, przy kolejno coraz wyższej stopie dyskontowej, 

aż do otrzymania NPV = O, 
- gdy ujemne i dodatnie wartości NPV, obliczone dla różnych poziomów stopy dyskon-

towej, zbliżone są do zera, wtedy stosuje się do obliczenia IRR fonnułę interpolacji li-
niowej 

IRR = r: + P V - ( r 2 - r i ) 

PV + 'NVI 
(3.24) 

gdzie: ri - niska stopa dyskontowa, 
h - wysoka stopa dyskontowa, 
(12 - ri) - dwa punkty procentowe, 
PV to NPV > O oraz NV to NPV •: O 
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Najdogodniej wartość IRR obliczać za pomocą maszyn cyfrowych. 
Wewnętrzna stopa zwrotu jest przydatna do oceny efektywności inwestycji zwanych czy-

stymi, to znaczy takich, z któiymi wiążą się v^pływy i wydatki pieniężne rozkładające się 
w czasie, w sposób umożliwiający uzyskanie tylko jednej wartości stopy dyskontowej, przy 
której NPV = 0. 

Cechy inwestycji „czystych" są następujące (S. Wrzosek, 1994): 
- 'przepływy pieniężne w pierwszych latach (lub pierwszym roku) okresu obliczeniowe-

go mają wartości ujemne, gdyż składają się na nie wyłącznie lub prawie wyłącznie 
wydatki, 

- przepływy pieniężne zmieniają znak z minus na plus tylko raz; oznacza to, że po roku 
' ub latach nadwyżki wydatków następuje nieprzerwany szereg lat nadwyżki wpływów, 
do końca okresu obliczeniowego, 

- suma przepływów z lat nadwyżki wpływów (obliczona bez sprawdzania do porówny-
walności metodą dyskonta) jest większa od wartości bezwzględnej takiej sumy z lat 
nadwyżki wydatków. 

W praktyce inwestycji zdarzają się jednak przypadki odmiennych rozkładów, np. gdy 
oprócz koncentracji nakładów na początku okresu występuje koncentracja (lub kilka) w okre-
sie eksploatacji w związku z dużymi wydatkami restytucyjnymi, lub gdy na końcu oki'esu 
potrzebne są duże wydatki likwidacyjne (typowe np. dla likwidowanych kopalń). Podobne 
skutki może mieć przesunięcie znaczącej części wydatków poza początek okî esu wskutek 
kredytowania inwestycji z odroczoną spłatą rat lub odsetek. Wówczas warunek NPV = O 
mogą spełniać różne wartości IRR. Trzeba także zaznaczyć, że wybory wariantu inwesty-
cyjnego według NPV i IRR mogą być sprzeczne. W tym przypadku zaleca się w decy-
zjach inwestycyjnych kierować kryterium NPV. 

3.2.4. Inne metody oceny efektywnośd projektów inwestycyjnych 

Spośród innych metod wymienia się: 
- metodę annuitetową, 
- metodą MIRR. 
Metoda annuitetowa polega na określeniu rocznych sald pieniężnych, przy czym zakłada 

się, że są one stałe w okresie eksploatacji projektu. Roczne saldo oblicza się korzystając ze 
wzoru (2.16): 

O 
r-(l + r)" 

(3.25) 

stąd: 

S = S .(l + r)" 

gdzie: So - zaktualizowane saldo przepływów pieniężnych, zł, 
S - roczne saldo przepływów pieniążnycłi. 

(3.26) 
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Warunkiem efektywności projektu w równaniu ainnitetowym jest 

S > O 

a kiyterium wyboru najlepszego projektu: 

S = S max 

Przy korzystaniu z tej metody jak wynika ze wzoru (3.25.) trzeba znać wartość zaktuali-
zowaną netto (założyć lub obliczyć). 

Zmodyfikowaną wewnętrzną stopę wzrostu (MIRR) oki'eśla się następująco: jest to 
stopa dyskontowa, przy której wartość zaktualizowana kosztu projektu (wydatków) jest równa 
jego zaktualizowanej wartości końcowej będącej sumą wpływów. MIRR oblicza się ze wzoru: 

n 

n K, 

n-1 

t=0 
(L + M I R R ) " 

(3.27) 

gdzie: Kt - wydatki pieniężne w t-tym roku obliczeniowym, zł/rok, 
Pt - wpłyy.y pieniężne w t-tym roku, zł/rok, 
n - okres obliczeniowy, lata, 
r - średnioważona stopa kosztu kapitału wyrażona ułamkiem, 
MIRR - zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrom wyrażona ułamkiem 

Wzór (3.27.) można napisać w postaci: 

n 
n-1 

( I + M I R R ) " = 
=0 

n 
K , 

(1 + r)' 

(3.28) 

Z 

MIRR jest poszukiv.'aną stopą zwrotu. Jeżeli: 

M I R R < R 

to projekt jest nieopłacalny. MIRR usuwa niedogodności związane z IRR i daje przy selekcji 
projektów wyniki identyczne z NPV. 
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4. Analiza czynników kształtujących zysk oraz punktów krytycznych cen, kosztów 
i wielkości produkcji 

Analiza ta zwana CVP (cost - volume ~ profit analysis) pozwala ująć w jednym rachunku 
wiele kategorii ekonomicznych kształtujących zysk firmy. Analizę można prowadzić w odnie-
sieniu do zysku operacyjnego lub zysku brutto albo zysku netto. Kategoria zysku operacyjne-
go jest obecnie wprowadzana do praktyki gospodarczej. Zysk operacyjny nie uwzględnia 
kosztów i dochodów finansowych oraz nie jest korygowany o saldo strat i zysków nadzwy-
czajnych. Zysk operacyjny jest miernikiem działalności podstawowej charakterystycznej dla 
przedsiębiorstwa. 

W analizie ekonomicznej posługujemy się dwoma kategoriami zysku: zyskiem netto i zy-
skiem operacyjnym. Zysk netto oprócz efektów działalności gospodarczej typowej dla danego 
przedsiębiorstwa, uwzględnia także jego powiązanie z rynkiem finansowym, tzw. pozycje 
nadzwyczajne oraz podatki: dochodowy oraz obligatoryjną dywidendę. 

Zysk operacyjny jest zyskiem przed opodatkowaniem, a ponadto kategorią nie uwzględ-
niającą powiązań z rynkiem finansowym oraz salda zysków i strat nadzwyczajnych. Pomiar 
efektów gospodarczych przy użyciu tej kategorii zmierza bowiem do ukazania ich wyłącznie 
w zakresie działalności typowej dla danego przedsiębiorstwa. Z tego powodu zysk operacyjny 
jest uwolniony od problemów związanych ze strukturą finansową danej jednostki (odsetek od 
kredytów i innych kosztów finansowych) oraz nietypowych dla niej zdarzeń gospodarczych 
znajdujących swój wyraz w stratach i zyskach nadzwyczajnych. Na ich wysokość wpływa nie 
tylko działalność danego okresu sprawozdawczego, ale również zdarzenia z przeszłości. 

Zysk operacyjny zajmuje czołowe miejsce w analizie finansowej (W. Pazio, 1994): 
- informuje menedżerów, że powinni oni dokonać zmiany charakteru produkcji lub jej 

technologii w przypadku, gdy firma otrzymuje stratę operacyjną, 
- pozwala stwierdzić, czy powstałe w przedsiębiorstwie problemy są rezultatem zdarzeń 

gospodarczych typowych dla jego działalności, czy też innych: finansowych, nadzwy-
czajnych, 

- na podstawie rozpatiywanej kategorii zysku można konstruować mierniki rentowności 
pozwalające na dokonywanie porównań jednostek należących do tej samej branży 
z pominięciem ich struktury finansowej, 

- umożliwia analizę rentowności przedsiębiorstwa w czasie; analiza taka wymaga bo-
wiem skoncentrowania się przede wszystkim na działalności typowej, ranga zaś czyn-
ników finansowych i nadzwyczajnych jest tu drugorzędna. 

Zysk operacyjny można obliczyć metodą pośrednią i bezpośrednią. 
Metoda pośrednia: 

ZYSK BRUTTO - (przychody finansowe - koszty finansowe)-
(zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne) = ZYSK OPERACYJNY 
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Metoda bezpośrednia: 

Z o = S o - K o (4.1) 

gdzie: Zo - zysk operacyjny (z działalności operacyjnej), zł, 
So - przychody z działalności operacyjnej, zł. 
Ko - koszty działalności operacyjnej, zł. 

Va przychody operacyjne składają się: 
1. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - związane bezpośrednio ze zwykłą działal-

nością jednostki - do którycłi w zależności od tego co stanowi przedmiot sprzedaży zali-
cza się: 
a) przychody ze sprzedaży produktów: wyrobów gotowycłi (w jednostkacłi przemy-

słowych), robót budowlano-montażowych (w jednostkach wykonawstwa budowlane-
go) oraz usług (w jednostkacłi prowadzących działalność usługową), 

b) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. 
2. pozostałe przychody operacyjne - nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością 

gospodarczą jednostki, obejmujące m.in.: ~ przycłiody ze sprzedaży oraz likwidacji środ-
ków trwałych i inwestycji rozpoczętych, ~ odpisanie przedawnione zobowiązania, -
otrzymane odszkodowania, kary i grzywny oraz darowizny. 
Va koszty działalności operacyjnej składają się różne rodzaje ponoszonych kosztów 

a mianowicie: 
- amortyzacja majątku trwałego - czyli planowe koszty z tytułu zużycia środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; 
- zużycie materiałów i energii - a więc koszty z tytułu zużycia; materiałów podstawo-

wych, pomocniczych, paliwa, energii elektrycznej, pary, wody, sprężonego powietrza, 
itp; 

- zużycie usług obcych - wykonanych przez inne jednostki na rzecz danego podmiotu 
usług transportowych, remontowych, poczty, łączności, obliczeniowych, komunal-
nych, bankowych itp; 

- podatki i opłaty - czyli koszty z tytułu opłat (skarbowych, notarialnych) oraz podat-
ków o charakterze kosztów (np. od nieruchomości, środków transportu), 

- wynagrodzenia za prace wykonane na rzecz danej jednostki, 
- świadczenia na rzecz pracowników obejmujące składki z tytułu ubezpieczenia spo-

łecznego i funduszu pracy oraz funduszów gwarantowanych świadczeń pracowniczych 
a także np. świadczenia z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy i inne, 

- pozostałe, np. koszty z tytułu podróży służbowych, ekwiwalentów za używanie pry-
watnych samochodów do celów służbowych i inne. 

W ramach kosztów działalności operacyjnej wyodrębnia się: 
- koszty działalności podstawowej - stanowiącej główny, zgodny z celem utworzenia 

jednostki przedmiot jej działalności (wytwarzanie wyrobów, świadczenie usług, sprze-
daż towarów), 
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- koszty ogólnego zarządu - będące kosztami działania jednostki jako całości oraz za-
rządzania nią. 

Metodę analizy czynników kształtujących zysk podano w odniesieniu do zysku netto, na-
tomiast metodę analizy punktów krytycznych w odniesieniu do zysku operacyjnego. Jeśli 
analizę punktów krytycznych prowadzi się w odniesieniu do zysku netto to okres analizy musi 
dotyczyć każdego roku oddzielnie ze względu na zmienne koszty finansowe. 

4.1. Analiza czynników kształtujących zysk netto 

Wpływ podstawowych czynników kształtujących zysk netto określa się korzystając 
z równania: 

-

n 
y Q i ( p i - V i ) - F - O d s + N 
i=I 

. ( 1 - T ) (4.2) 

gdzie: Zni - zysk netto, zł/rok 
n - ilość produktów, 
Qi - sprzedana ilość i-tego produktu, jedn.nat. 
pi - cena i-tego produktu, zł/jedn.nat. 
Vi - jednostkowy koszt, zmienny wytworzenia i-tego produktu, zł/jedn.nat. 
F - koszt, stały firmy, zł/rok 
Ods - odsetki od zaciągniętych kredytów, zł/rok 
N - zyski nadzwyczajne (w przypadku strat N ma znak minus), zł/rok 
T - stopa podatku dochodowego wyrażona ułamkiem. 

Jeżeli znamy zmianę poszczególnych czynników to zysk netto uwzględniający te zmiany 
określimy ze wzoru: 

= \ l ( Q i + ^ Q i M ( p i 4-Avj)]-(F4-AF)-(0ds + A0ds)-f (n + AN)!^-li=r ' J (4.3) 
; - ( T + A T ) ^ 

gdzie: A przy symbolu określa zmianę danego czynnika. 

Indywidualny wpływ poszczególnych czynników na zmianę zysku w przypadku, gdy kil-
ka czynników ulega zmianie ustala się ze wzorów: 

AZq^ = A Q i - ( p i - V i ) (4.4) 

AZp̂  = Ap • (Q + AQ) 

AZ = A v ( Q + AQ) 

(4.5) 

(4.6) 

AZp = AF (4.7) 
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AZods = AOds (4.8) 

AZN = AN (4.9) 

= A Z „ - A Z p - A Z o d s AZN-J(AZq^ +AZp^ + A Z , j (4.10) 
i=I 

gdzie: AZq . , AZp., AZ^., AZp, AZg^g , AZjyj, AZ-p - przyrosty zysku spowodowane kolejno zmia-
ną: produkcji, cen, jednostkowych kosztów zmiennych, kosztów stałych, odsetek, zysków nad-
zwyczajnych, stopy podatkowej. 

Wskaźnikiem wrażliwości zysku na dany czynnik określa się stosunek przyrostu zy 
sku spowodowanego tym czynnikiem do przyrostu tego czynnika. Zatem otrzyma si ę: 

AZ 
Qi 

Oi 
A Q i 

(4.11) 

AZ 

Ap 
(4.12) 

= - ; - = Q + AQ 
AV: 

(4.13) 

(4.14) 

Przykład 
Obliczyć prognozowany zysk netto firmy produkującej dwa produkty przy następujących 

danych: 
- sprzedaż produktu 1 - 10000 szt,, 
- sprzedaż produktu 2 - 5000 szt., 
- cena produktu 1 - 1 0 0 zł/szt., 
- cena produktu 2 - 5 0 zł/szt., 
- jednostkowy koszt, zmienny produktu 1 - 60 zł/szt., 
- jednostkowy koszt, zmienny produktu 2 - 2 0 zł/szt., 
- jednostkowy koszt, stały - 200000 zł/rok, 
- odsetki - 50000 zł/rok, 
- straty nadzwyczajne - 10000 zł/rok, 
- stopa podatkowa - 0,4. 
Obliczyć prognozowany zysk netto w następnym roku i ustalić wpływ poszczególnych 

czynników na ten zysk jeżeli przewiduje się, że: 
- sprzedaż produktu 1 wzrośnie o 1000 szt./rok, 
- cena jednostkowa produktu 1 wzrośnie o 10 zł/szt., 
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- coszt. jednostkowy zmienny produktu 1 wzrośnie o 20 zł/szt., 
- sprzedaż produktu 2 spadnie o 500 szt., 
- cena jednostkowa produktu 2 spadnie o 10 zł/szt., 
- coszt. jednostkowy zmienny produktu 2 wzrośnie o 5 zł/szt, 
- coszt.y stałe firmy wzrosną o 10000 zł, 
- odsetki spadną o 5000 zł, 
- straty nadzwyczajne zmniejszą się o 5000 zł, 
- stopa podatkowa wzrośnie o 0,05. 

Prognozowany zysk netto w roku bieżącym oblicza się ze wzoru (4.2): 
= [lOOOO • (lOO - 60)+ 5000 • (50 - 20) - 200000 - 50000 - lOOOO]- 0,6 = 
= 290000-0,6 = 174000 zł. 

Prognozowany zysk netto w przyszłym roku oblicza się ze wzoru (4.3): 
= [l 1000. (l 10 - 80) + 4500 • (40 - 25) - 210000 - 45000 - 5000]- 0,55 = 
= 137500-0,55 = 75625 zł. 

Wpływ poszczególnych czynników na obniżenie zysku oblicza się ze wzorów (4.4 - 4.10): 

AZq̂  =1000-(100-60) =40000 zł, 

AZq^ = - 5 0 0 - ( 5 0 - 2 0 ) = -15000 zł, 

AZp_ =10-(10000 + 1000)= 110000 zł, 

AZp̂  =-10- (5000-500) = -45000 zł, 

AẐ ^ =-20-(10000 + 1000) =-220000 zł, 

AZ^^ = - 5 • (5000 - 500) = -22500 zł, 
AZp = 
AZ Ods 

-10000 zł, 
= 5000 zł, 
5000 zł. A Z N = 

-98735 - 40000 +15000 -110000 + 45000 + 220000 + 22500 + 

+10000-5000-5000 = 54125 zł, 
AZf^ =75625-174000 = -98375 zł, 

AZ,pr = 40000 -15000 +110000 - 45000 - 220000 - 22500 -10000 = 

+5000 + 5000 + 54125 = -98375 zł. 
Jak wynika z obliczeń zysk netto zmniejszy się o 98375 zł a największy na to wpływ ma 

zwiększenie się jednostkowych kosztów zmiennych wytwarzania produktu 1. Mimo iż stopa 
podatkowa zwiększyła się do wpływ podatku był dodatni (zmniejszyła się kwota podatku 
przy zmianie produkcji, cen i kosztów). 

Wskaźniki wrażliwości w podanym przykładzie wynoszą: 
= 1 0 0 - 6 0 = 40, 

= 5 0 - 2 0 = 30, 

=10000 = 1000 = 11000, Pi ' 
5„ =5000-500 = 4500, P2 
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=10000 = 1000 = 11000, V, > 

=5000-500 = 4500, 

Mając określone współczynniki wrażliwości łatwo określić zmianę zysku brutto według 
formuły: 

AZ^ =5^AX 

Dla podanego przykładu: 
AZ 

Q 40-100 = 40000 

AZq^ =30-( -500) = -15000 

AZ„ =11000-10 = 100000 
P I 

AZp^ =4500-(-10) =-45000 

=11000 • ( - 20) = -220000 

AZ^ = 4500 •(-5) =-22500 

AZp =-10000 

AZods =5000 

AZn = 5000 

AZb,,to =-152500 

Zatem: 
Z 

bnillo 
= Z 

bmllu 
+ AZ bnitto 

Z2 = 290000 -152500 = 137500 zł 
brutCo 

nello 
137500-0,55 = 75625 zł 

4.2. Analiza punktów krytycznych (progów rentowności) 

Punktami krytycznymi (punktami wyrównania, progami rentowności) określa si^ granicz-
ne wielkości produkcji, cen i kosztów, przy których firma osiąga zerowy wynik finansowy. 
Dla zakładów górniczych punktem krytycznym może być także np. zawartość miedzi 
w nadawie. Punkty krytyczne oblicza się dla każdego parametru oddzielnie przy innych pa-
rametrach ustalonych. Korzystając z punktów krytycznych można określić marginesy bezpie-
czeństwa firmy w zakresie tych parametrów. 

Próg rentowności (BEP) określa punkt wyrównania, to jest punkt, w którym dochody ze 
sprzedaży są równe kosztom produkcji. Punkt ten można określić w kategoriach ilości jedno-
stek produktu, w kategoriach wartościowych lub też stopnia wykorzystania mocy produkcyj-
nych, a także w cenach i kosztach jednostkowych produktu, które zapewniają zrównanie 
wpływów ze sprzedaży z kosztami produkcji. 

Próg rentowności oblicza się, przyjmując następujące założenia: 
- koszty produkcji są funkcją ilości produkcji lub wielkości sprzedaży; 
- wartość produkcji równa jest wartości sprzedaży; 
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- stałe koszty operacyjne są jednakowe dla każdej ilości produkcji; 
- jednostkowe koszty zmienne są stałe i wskutek tego całkowite zmienne koszty produk-

cji zmieniają się proporcjonalnie do ilości produkcji; 
- jednostkowe ceny sprzedaży produktu lub produktów nie ulegają zmianie z upływem 

czasu i ze zmianami skali produkcji; wartość sprzedaży jest więc funkcją liniową jec -
nostkowej ceny sprzedaży i ilości sprzedawanych produktów; 

- obliczenia powinny się opierać na danych z normalnego roku eksploatacji obiektu; 
- przy wyrażaniu progu rentowności w ilości i wartości sprzedaży oraz wykorzystaniu 

mocy produkcyjnych poziom jednostkowy cen sprzedaży oraz zmiennych i stałych 
cosztów operacyjnych pozostaje niezmienny; 

- wytwarzany jest jeden produkt lub, jeżeli wytwarza się kilka produktów podobnych, 
należy je zamienić na pojedynczy produkt; 

- asortyment produkcji powinien pozostać nie zmieniony w czasie objętym analizą. 
W praktyce nie zawsze możliwe jest przestrzeganie tych wszystkich założeń, co może od-

bić się niekorzystnie na analizie progu rentowności. Dlatego też analiza progu rentowności 
powinna być traktowana jako środek uzupełniający inne metody analizy. 

Stosując do analizy próg rentowności należy w szczególności mieć na uwadze, że: 
1. Próg rentowności może być stosowany tylko w tzw. przedziale znaczącym (lys. 4.1). Jest 

to przedział w którym można z pewnością przyjąć założenie o liniowości kosztów zmien-
nych na podstawie analizy zaszłości. Granice przedziału wyznaczone są przez minimalną i 
maksymalną produkcję. Od zera do wartości minimalnej jednostkowe koszty zmienne 
mają charakter malejący, natomiast powyżej wartości maksymalnej mają one charakter ro-
snący. Tylko w przedziale znaczącym jednostkowe koszty zmienne są stałe na jednostkę 
produkcji. 

2. Podstawą analizy jest podział kosztów na stałe i zmienne. Jedną z metod wyznaczenia 
kosztów stałych jest metoda skrajnych punktów oparta na zdarzeniach z przeszłości. Bie-
rze się pod uwagę dwa skrajne poziomy wykorzystania zdolności produkcyjnych 
i kosztów (C. Drury, 1995). 
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Rys. 4.1 Graficzna analiza progu rentowności 

Najniższy poziom produkcji 
Najwyższy poziom produkcji: 

Rozmiary produkcji 
(szt./rok) 

5000 
10000 

Koszty całkowite 
(zł/rok) 
22000 
32000 

Jeżeli koszty zmienne będą stałe na jednostkę i koszty stałe pozostaną nie zmienione, to 
wzrost kosztów będzie spowodowany wyłącznie wzrostem kosztów stałych. Koszt zmienny 
na jednostkę wyniesie: 

32000-22000 
10000-5000 

= 2 zł kosztu zmiennego na jednostkę produkcji 

Przy produkcji 5000 szt./rok koszt zmienny całkowity wyniesie: 5000 . 2 = 10000 zł/rok 
natomiast koszt stały wyniesie: 22000 - 10000 = 12000 zł/rok. Przy produkcji 1000 szt./rok 
całkowity koszt zmienny wyniesie: 10000-2 = 20000 zł/rok, natomiast koszt stały pozostanie 
bez zmian: 32000-20000 = 12000 zł/rok. 

Algebraiczne formuły do obliczenia progu rentowności wyprowadza się, wychodząc 
z następujących zależności: 

- wartość sprzedaży = koszty produkcji, 
- wartość sprzedaży = ilość sprzedaży x cena jednostkowa sprzedaży, 
- coszty produkcji = koszty stałe + (jednostkowe koszty zmienne x ilość sprzedaży). 
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Punkt krytyczny wielkości produkcji przy ustalonych cenach i kosztach produkcji zgodnie 
z podanymi wyżej założeniami oblicza się ze wzoru: 

p • BEP(i) = V • BEP(i) + F 

skąd: 

BEP(i) = 
F 

D - V 

g d z i e : p - cena jednostkowa produktu, zł/jedn., 
V - jednostkowy koszt zmienny, zł/jedn., 
F - koszt stały, zl/rok, 

BBP(i) - próg rentowności w jednostkach produkcji, jedn.prod./rok. 

Próg rentov/ności wyrażony w wartości produkcji w zł/rok oblicza się ze wzoru: 

BEP(,) = p ^ 

(4.15) 

(4.16) 

(4.17) 

Próg rentowności wyrażony w procentach wykorzystania mocy produkcyjnych oblicza się 
ze wzoru: 

BEP(o/„) = 
Qmax • ( P - V ) 

•100 (4.18) 

gdzie: Q,̂ ax - maksymalna zdolność produkcyjna, jedn.prod./rok 

W przypadku produkcji wieloasortymentowej próg rentowności oblicza się zamieniając 
różne produkty na równoważną ilość jednego produktu lub posługując się wzorem (J. Kowa 
czyk, A. Kusak, 1994): 

BEP(ip) = -n 
(4.19) 

i=l 

gdzie: BEP(ip) - próg rentowności w jednostkach przeliczeniowych, 
n - ilość asortymentów, 
pi - cena i-tego produktu, zł/jedn.prod., 
Vi - jednostkowy koszt zmienny i-tego produktu, zł/jedn.prod.. 
Li - udział i-tego produktu w całkowitej produkcji, jedn.nat./jedn.nat. 

Progowe ilości każdego asortymentu otrzyma się przez wyinnożenie progu rentowności 
w jednostkach przeliczeniowych przez jego udział w całkowitej produkcji 

BEP(i): = BEPr:.) • L: (ip) (4.20) 

gdzie: BEP (i)i Dróg rentowności i-tego asortymentu, jedn.nat./rok. 

Wzory do obliczania wpływu cen i kosztów na próg rentowności wyrażony ilością pro 
dukcji wyprowadza się na podstawie równań: 
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ABEP(i) = 
BEP'-BEP 

BE? 
(4.21) 

BEP(.) = 
p - v 

(4.22) 

F-
BEP' = 

r 
1 + 

\ 

AF 
100 J 

r 
1+ 

\ 100 

N 
- V 

r 
1 + 

\ 

Av 
100 / 

gdzie: ABBP(i) - wzrost progu rentowności, %BEP, 
BEP' - próg rentowności obliczony po zmianie jednego, dwóch lub trzech 

parametrów (p, v, F), edn.prod./rok, 
Ap - wzrost jednostkowej ceny produktu, %p, 
Av - wzrost jednostkowych kosztów zmiennych, %v, 
AF - wzrost kosztów stałych, %F. 

Podstawiając (4.22, 4.23) do (4.21) otrzyma się: 

ABEP(i) = 

/ 

\ 

, AF^ 
1 + — 

100 / 
• ( p - v ) 

r 
1 + 

\ 100 

\ 

/ 

V 1 + 
V 

Av 
1 

/ 

100 

(4.23) 

(4.24) 

Wzory do obliczania wpływu cen i kosztów na próg rentowności wyrażony wartościowo 
wyprowadza się na podstawie równań: 

ABEP(,,) = 
BEP'(,^)-BEP (w) 

BEP (w) 
(4.25) 

BEP(,) = 
p • F 
p - v 

(4.26) 

BEP (w) 

3 • 
100. 

\ 

•F 
/ \ 

1 + 
100 j 

( 

\ 100 J 
V- 1 + 

100 j 

(4.27) 

Podstawiając (4.26, 4.27) do (4.25) otrzyma się: 

/ 

1+ 
ABEP(,) = \ 100 

\ / 

1 + -
AF \ 

/ \ 100 
• ( p - v ) 

y 
/ 

P- 1 + 
V 

A p 
100 

\ / 

- V 1 + 
Av \ - 1 

J \ 100; 

100 (4.28) 
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Wzory do obliczenia wpływu cen i kosztów na próg rentowności wyrażony w procentach 
wykorzystania mocy produkcyjnych wyprowadza się na podstawie równań: 

ABEP(o/„) = BEPVo/^-BEP (%) (%) (4.29) 

BEP(„/„) = 
Qmax- (P -V) 

•100 (4.30) 

BEP'(o/„) = 
F-

100, / 

p- 100 J 
-V-

\ l o o j 

•100 

gdzie: ~ maksymalna zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa, jedn.produktii/rok 

Po podstawieniu (4.30, 4.31) do (4.29) otrzyma się: 

100-F-
ABEP(o/„) = 

r 
1 + 

AF 

IM 

\ 

J 

Q p-
r 

\ 
1 . -^p. 

100 

\ 

j 
- V 

/ 

1 + -
Av 
100 / 

Qmax - ( P - ^ ) 

(4.31) 

(4.32) 

Marginesy bezpieczeństwa stanowią rezerwę w parametrach określających aktualnie 
w przedsiębiorstwie wielkość produkcji, wielkość sprzedaży, procent wykorzystania 
mocy produkcyjnych w stosunku do wartości progowych lub też inaczej można je okre-
ślić jako możliwość wzrostu wartości progowych przy zachowaniu zerowego wyniku 
finansowego. Marginesy bezpieczeństwa oblicza się ze wzorów: 

MB(i)=Q-BEP(i) (4.33) 

MB(^) = S - BEP (w) (4.34) 

MB(%)=100- - -100 
Q max 

gdzie: 

(4.35) 

MB - marginesy bezpieczeństwa wyrażone różnicą między aktualną wielkością 
parametrów a progami rentowności, 

Q - aktualna wielkość produkcji, jedn.prod./rok, 
S - aktualna wartość sprzedaży, zł/rok. 

Marginesy bezpieczeństwa można także wyrazić w procentach aktualnej wielkości pro 
dukcji i wartości sprzedaży 

Q-BEPM 
MB'(:)=- ^ - 1 0 0 lU Q (4.36) 
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M B ' ( „ ) = ^ - 1 0 0 (4.37) 

gdzie: MB - marginesy bezpieczeństwa wyrażone w procentach aktualnej wielkości parametrów. 

Przykład 
Cena jednostkowa produktu wynosi 100 zł/jedn, jednostkowe koszty zmienne wynoszą 

50 zł/jedn. natomiast koszty stałe wynoszą 100 000 zł/rok. Maksymalna zdolność produkcyj-
na wynosi 7 000 jedn./rok. Obliczyć próg rentowności oraz jego zmianę jeżeli: 

- cena jednostkowa produktu zmaleje o 10%, 
- jednostkowy koszt zmienny wzrośnie o 10%, 
- koszt stały wzrośnie o 10%. 
Który z czynników ma największy wpływ na zmianę progu rentowności? Obliczyć margi-

nesy bezpieczeństwa przy produkcji 3000 jedn.prod./rok. 
Próg rentowności oblicza się ze wzorów (4.16 - 4.18) 

- w ujęciu ilościowym: 

B E P M = — — • = 2000 jedn./rok 
100-50 

• • - w ujęciu wartościowym: 

= 100 • = 200000 zł/rok 
^̂ ^ 100-50 

- w procencie wykorzystania zdolności produkcyjnej: 

BE?(oA = 
100000 

4000-(100-50) 
•100 = 50% 

Wzrost progów rentowności przy wzroście cen i kosztów oblicza się ze wzorów (4.24; 
4.28; 4.32). Łączny wpływ tych czynników na wzrost progów rentowności wyniesie: 

ABEP(i) = (l + 0,1) > (100-50) 
100-(1-0,1)-50-(1 + 0,1) 

1 -100 = 57,1% 

Próg rentowności w ujęciu ilościowym wzrośnie o 57% tj. do poziomu 2000 • 0,57 = 3140 
jedn. 

A B E P (w) 
( l -0 ,0l ) - ( l + 0,l)-(l 0 0 - 5 0 ) _ ^ 

100-(l-0,l)-50-"(l + 0,iy 
-100 = 41,4% 

Próg rentowności w ujęciu wartościowym wzrośnie o 41% tj. do poziomu 
200000 • 1,41 =282000 zł. 
Indywidualny wpływ poszczególnych czynników na progi rentowności ustala się przyj-

mując zmianę jednego czynnika np. jednostkowych cen przy niezmienionych kosztach stosu-
jąc do obliczeń wzory (4.24; 4.28; 4.32). 
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Wpływ zmniejszenia ceny produktu: 

ABEP^. (i)p 
100-50 

100-(1-0,1)-50 
- 1 •100 = 25% 

ABEP, (w)p 
( l - 0 , 1 ) - ( 1 0 0 - 5 0 ) 
1 0 0 - ( 1 - 0 , 1 ) - 5 0 

• 100 = 12,5% 

ABEP/O..A = 
100-100000 100-100000 

4000 • [lOO • (l - 0 , l ) - 50] 4000 • (lOO - 50) 
= 12,5% 

Wpływ zwiększenia jednostkowych kosztów produktu: 

ABEF -̂(i) 
100-50 

100-50-(1 + 0,1) 
- 1 100 = 11% 

ABEP(^), 
100-50 

100-50-(1 + 0,1) 
- 1 -100 = 11% 

ABEP(o/„), = 
100-100000 100-100000 

4000 - [100 - 50 • (1 + 0,1)] 4000 - (l 00 - 50) 
= 5,5% 

Wpływ zwiększenia kosztów stałych: 

ABEP(i)F = AF = 10% 

ABEP(^)F = AF = 10% 

ABEP(n/>ip = AF = 10% \yojtr 

Wyniki obliczeń zestawiono poniżej: 

Ap- 10% Av-10% AF=10% 

ABEP(i) 25% 11% 10% 

ABEP(,v) 12,5% 11% 10% 

ABEP(o/„) 12,5% 5,5% 10% 

Z przykładu wynika, że największy wpływ na próg rentowności ma cena produktu. Mar-
ginesy bezpieczeństwa oblicza się ze wzorów (4.33 - 4.37): 

MB(j) = 3000 - 2000 = 1000 jedn. prod./rok 

= 3000 -100 - 200000 = 100000 zł 
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MBfo/) 4 0 0 = 25% 
4000 

3 0 0 0 - 2 0 0 0 ^^^ 
MBVi^= 100 = 33% 

3000 

3 0 0 0 . 1 0 0 - 2 0 0 0 0 0 ^^^^ 
100 = 33% 

^̂ ^ 3000-100 

Punkty krytyczne cen i kosztów przy ustalonej produkcji zapewniające zerowy wy 
nik finansowy wyznacza się z równania kosztów i wartości produkcji: 

p-Q = v Q + F (4.38) 

Graniczny poziom ceny jednostkowej wyniesie: 

Pgran ^ 
f ; 

Q 

Graniczny poziom jednostkowych zmiennych kosztów produkcji wyniesie: 

(4.39) 

^ gran P 
Q 

Graniczny poziom kosztów stałych wyniesie: 

F^ran = Q • (P - v ) 

(4.40) 

(4.41) 

Graniczne poziomy cen i kosztów pozwalają na wyznaczenie marginesów bezpieczeństwa: 

M B ( p ) = p - p gran (4.42) 

M B ( ^ ) - V gran (4.43) 

MB(F) = FG„„ - F (4.44) 

oraz w procentach aktualnych wielkości: 

MB'(p) = 
P - P gran 100 (4.45) 

' V 
(4.46) 
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F — F 
100 (4.47) 

gdzie: MB - margines bezpieczeństwa tj. różnica pomiędzy aktualną wielkością parametru (ceny - p, 
jednostkowych kosztów zmiennych - v, kosztów stałych - F) a wielkością graniczną^ która 
jeszcze zapewnia zerowy wynik finansowy przy założeniu, że pozostałe parametry nie ulegają 
zmianie, zł/jedn. prod. (p i v), zł/rok (F), 

MB' - margines bezpieczeństwa w procentach aktualnej wielkości parametru, %. 

Przykład 
Poziom produkcji przedsiębiorstwa wynosi 50 000 jedn.produktu. Cena produktu wynosi 

100 zł/jedn. produktu, jednostkowe koszty zmienne wynoszą 50 zł/jedn. produktu, koszty 
stałe wynoszą 1000000 zł/rok. Obliczyć cenę graniczną i koszty graniczne oraz marginesy 
bezpieczeństwa. 

Parametry graniczne (wzory 4.39 - 4.41): 

gran 
^ ^ 1 0 0 0 0 0 0 ^ ^ , ^ 

= 5 0 + = 7 0 z ł u / i e d n . p r o d 
50000 

1000000 , 
V = 1 0 0 = B O z ł j i / j e d n . p r o d . gran 50000 

Fgran = ^0000 • (l 00 - 50) = 2500000 z ł / r o k 

Marginesy bezpieczeństwa (wzory 4.42 - 4.47): 

MB (p) = 100 - 70 = 30 zł/jedn. prod 

MB = 8 0 - 5 0 = 30 zł/jedn. prod. 

MB (f) = 2500000 -1000000 = 1500000 zł 

1 0 0 - 7 0 
M B V,) = • 1 0 0 = 3 0 % 

ipj ^ 0 0 

= >100 = 6 0 % 
^̂ ^ 5 0 

M B V . = = 1 5 0 % 
^^^ 1 0 0 0 0 0 0 
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5. Przepływy pieniężne 

Przepływy pieniężne (casłi flow) są to wpływy i wydatki środków pieniężnycłi w toku 
działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (rys. 5.1.). Sprawozdanie z przepływu środków 
Dieniężnycli (zgodnie z ustawą o racłiunkowości z dnia 29 września 1994 r.) są obowiązkowe. 
Sporządza się je tzw. metodą pośrednią (rys. 5.2.) w trzecłi obszaracłi działalności przedsię-
Diorstwa (rys. 5.3.): 

- operacyjnej, 
- inwestycyjnej, 
- finansowej. 
Punktem wyjścia do sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnycłi jest wynik fi-

r 

nansowy netto (zysk lub strata). Źródłowymi materiałami są: 
- racłiunek wyników, 
- bilans, 
- analityka. 
Powiązanie bilansu i racłiunku wyników z przepływami pieniężnymi obrazuje rys. 5.2.-5.^-. 
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej określa się według wzoru: 

(5.1) S^ = WF±A 

gdzie: SA - saldo przepływów z działalności operacyjnej, zł, 
WF - skorygowany wynik finansowy netto (maiża operacyjna), zł, 
A ~ zmiana stanu składników majątku obrotowego netto. 

Przy założeniu, że pozycje, które oznaczają straty lub wydatek pieniężny występują w na-
wiasach kwadratowych ze znakiem ujemnym, schemat obliczeń skorygowanego wyniku fi-
nansowego netto można przedstawić następująco: 

Skorygowany wynik finansowy = 
1. Wynik finansowy netto {+/-} 
(+) 

2. Amortyzacja {+} 
(-) 3. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych {+/-} 

4. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone {+/-} 
(+) 

5. Rezerwy na należności {+} 
(+) 

6. Inne rezerwy {+} 
(-) 7. Podatek dochodowy od zysku brutto {-} 

8. Podatek dochodowy zapłacony {-} 

9. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej {+/-} 
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AKTYWA FIRMY ZRODŁA FINANSOWANIA 

ZARZĄDZANIE KJlÓTKOTERMINOWE 

Należności 

i 

Majątek trwały < 

Zapasy 

ZpboWiązania 

Wynagrodzenie 

Odsetki 

-Z 
Dywidenda 

ZARZĄDZANIE DŁUGOTERMINOWE 

Dostawcy 

Prcownicy 

Firma leasingowa 

Rys. 5.1 Poglądowy schemat przepływów gotówkowych 
/ 

Źródło: Anthony G. Puxty, J. Colin Dodds „Financial Management Method and Meaning - second edition". Cha-

pman and Hall, 1994. (za: E. Eliasiek, W. Parteka „Przepły\.y gotówkowe". Wydaw. Ośr. Doradź, i Dosk. Kadr 
Gdańsk 1996) 
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Wynik netto z rachunku zysków i strat + Korekty: 

+ amortyzacja 

korekty o przepływy dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej 

korekty porównania stanów aktywów i pasywów bilansu na począte K i Koniec roKU! 

Aktywa 

przyrosty 

+ snadki 

Pasywa 

spadki 

przyrosty 

Przepływy gotówki z działalności operacyjnej. 

Rys. 5.2. Ogólny scliemnl ustalania przepływów pieniijżnycli metodą pośrednią. 

Zródlo: li. Eljasiak, W. Parleka: Przepływy gotówkowe Wydaw. Ośr. Doradź, i Dosk. Kadr. Gdańsk 1996 

W pozycji „Amortyzacja" ujmuje się wartość rocznego umorzenia, za wyjątkiem: 
- umorzenia składników majątku trwałego przyjętego z inwestycji, w stosunku do któ-

rych dokonano w poprzednim okresie obrotowym odpisów amortyzacyjnych z tytułu 
ulgi inwestycyjnej w podatku dochodowym, 

- vorekt wartości składników majątku trwałego, z tytułu przeznaczenia ich do likwidacji 
ub wycofania z użytkowania. 

Pozycję „Zyski/straty z tytułu różnic kursowych" wynik netto należy skorygować 
o zyski/straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej lub inwestycyjnej (zreali-
zowane różnice kursowe od uzyskanych kredytów lub pożyczek oraz od udzielonych poży-
czek). Natomiast różnice kursowe mające charakter memoriałowy i dotyczące działalności 
operacyjnej (korelcta rozrachunków) nie powinny być eliminowane z wyniku llnansowego 
netto, ponieważ zostaną one również uwzględnione w zmianie majątku obrotowego netto 
(różnice eliminują się samoczynnie). Korektę w tej pozycji należy objąć tylko niezrealizowa-
ne różnice kursowe dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej. 
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Działalność operacyjna 

Wpływy pieniężne z tytułu 
działalności operacyjnej 

(obszar obserwacji 
powinien być zbliżony 
do zysku operacyjnego) 

Wpływy pieniężne z tytułu 
sprzedaży składników 

majątkowycłi, służącycli 
działalności inwestycyjnej 

(nierucłiomości, rzeczy 
ruchome, prawa majątkowe 

i prawa o podobnym 
charakterze, itp.) 

Wpływy pieniężne z tytułu 
zaciągnięcia kredytów 
lub innych zobowiązań 

oraz w wyniku powiększenia 
kapitału powierzonego 

Wydatki pieniężne 
z tytułu 

działalności 
operacyjnej 

Działalność inwestycyjna 

Wydatki pieniężne z tytułu 
nabycia składników 

majątkowych, służących 
działalności inwestycyjnej 

(nienichomości, rzeczy 
ruchome, prawa majątkowe 

i prawa o podobnym 
charakterze, itp.) 

Działalność finansowa 

Wydatki z tytułu 
określonej struktury 

kapitahi (dywidendy, 
zadłużenie, umorzenie 

kapitału akcyjnego) 

Cash flow 
z tytułu 

działalności 
operacyjnej 

+ / -

Cash flow 
z tytułu 

działalności 
operacyjnej 

+/-

Cash flow 
z tytułu 

działalności 
finansowej 

Cash flow 

Rys. 5.3 Wyróżniane obszary przepływów gotówkowych 
t 

Źródło: j. Ostaszewoki „Gudowa strategii finansowej firmy". INTERFART, Łódź 1996. 

Pozycja „Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone" - obejmuje zarówno odsetki 
i dywidendy otrzymane (działalność inwestycyjna) jak również odsetki i dywidendy zapłaco-
ne (działalność fmansowa), bez odsetek za zwłokę w realizacji należności, ponieważ są już ne 
uwzględnione w zmianie majątku obrotowego netto. 

W pozycji „Rezerwy na należności" wykazuje się zmianę rezerw na należności utworzo-
nych w ramach konta rezerw i przychodów przyszłych okresów. Rezerwy te nie występują 
w bilansie. Dane o rezerwach na należności uzyskuje się z informacji dodatkowej. 

„Inne rezerwy" obejmują zmianę stanu rezerw figurujących w poz. B.2. „Pozostałe re-
zerwy" pasywów bilansu, czyli bez zmiany stanu rezei*w na podatek dochodowy. 

„Podatek dochodowy od zysku brutto" obejmuje naliczony memoriałowe podatek, wy-
cazywany w rachunku zysków i strat. 
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II 
III 
IV 

B 
I 

II 
III 

IV 

Bilans na dzień 

AKTYWA 

MAJĄTEK TRWAŁY 
Wartości materialne 
i prawne 
Rzeczowy majątek trwały 
Finansowy majątek trAvaly 
Należności długoterminowe 

MAJĄTEK OBROTOWY 
Zapasy 
Należności i roszczenia 
Papiery wartościowe 
przeznaczone do obrotu 
Środki pieniężne 

ROZLICZENIA 
MIĘDZYOKRESOWE 

SUMA AKTYWÓW 

Cfu yn nu 
pocŁ̂ tck 

roku 

Stan na 
koniec 
roku 

Y 

PASYWA 

A 

VII 

B 

D 

II 

KAPITAŁ (FUNDUSZ 
WŁASNY) 
Kapitał (fundusz) 
podstawowy 

Wynik rmansow7 netto roku 
obrotowego 

REZERWY 

ZOBOWIĄZANIA 
DŁUGOTERMINOWE 

ZOBOWIĄZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE 
I FUNDUSZE SPECJALNE 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 
Fundusze specjalne 

ROZLICZENIA 
MIĘDZYOKRESOWE 
I PRZYCHODY 
PRZYSZŁYCH OKRESÓW 

SUMA PASYWÓW 

Stan na 
poc ią tek 

roku 

Sian na 
koniec 
roku 

B 
C 
D 
E 
F 

G 
H 
I 

J 
K 
L 
M 

N 

Przychody ze sprzedaży 
i zrównane z nimi 
Koszty działalności operacyjnej 
Zysk /Strata na sprzedaży 
Pozostałe przycłiody operacyjne 
Pozostałe koszty operacyjne 
Zysk/Strata na działalności 
gospodarczej 
Przycłiody finansowe 
Koszty finansowe 
Zysk/Strata brutto 
na działalności gospodarczej 
Zyski nadzwyczajne 
Straty nadzwyczajne 
Zysk/ StratŁ brutto 
Obowiązkowe obciążenia 
wyniku finansowego 
Zysk/Strata netto 

Sprawozdanie z przepływał środków 
pieniążnycłi za okres 

I 
II 

III 

B 

D 

Przepływ-/ środków pieniążnycłi 
z działalności operacyjnej 
Wynik netto 
Korekty 
Środki pieniężne netto 
z działalności operacyjnej 

Przepływy środków pieniążnycłi 
z działalności inwestycyjnej 
Środki netto z działalności 
inwestycyjnej 

Przcpły\vy środków pieniążnycłi 
z działalności finansowej 
Środki netto z działalności 
finansowej 

Zmiana stanu środków ^ ^ 
pieniążnycłi ( A + / - B + / - C ) ~ ' ] 

« 

Środki pieniążne na początek 
roku obrotowego 

Środki pieniążne na koniec 
roku obrotowego (D+E) 

Rys. 5.4. Powiązanie bilansu i rachunku wyników ze sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią 

Źródło: E. Eljasiak, W. Parteka: Przepływy gotówkowe. Wydaw. Ośr. Doradź, i Dosk. Kadr. Gdańsk 1996 



„Podatek dochodowy zapłacony" oznacza wysokość podatku zapłaconego w danym ro-

<u obrotowym wynikającą z konta rozrachunków publicznoprawnych w części dotyczącej 

')odatku dochodowego. 

Pozycja „Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej" 
obejmuje nie tylko wynik ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego, ale również lokat in-

westycyjnych ujmowanych w rachunku zysków i strat w przychodach i kosztach finanso-

wych. W pozycji tej wykazuje się również zmianę stanu składników działalności inwestycyj-

nej z tytułu darowizny. 

Zmiana stanu składników majątku obrotowego netto (A) 
Uwzględniając przy ustaleniu A w nawiasach wzrost majątku {+} i spadek { - } można po-

dać następujący schemat ustalania zmiany stanu składników majątku obrotowego netto: 

. Zmiana stanu zapasów (Aj 

2. Zmiana stanu należności i roszczeń ( - ) {A} 

3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (wobec klientów) (Aj 

4. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych (A) 

5. Zmiana rozliczeń międzyokresowych biernych (-ł-) (AJ 

6. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (+) (A) 

7. Pozostałe pozycje ( 

„Zmiana stanu zapasów" stanowi różnicę między stanem końcowym i początkowym za-

pasów figurujących w poz. B.l. aktywów bilansu. 

„Zmiana stanu należności i roszczeń" - jest podawana w kwocie brutto, czyli łącznie 

z należnościami wątpliwymi i roszczeniami spornymi objętymi rezerwą i nie wykazywanynii 

w bilansie. 

„Zmiana stanu zoł)owiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 
oraz funduszy specjalnych" jest podawana zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 

3ez zmiany z tytułu podatku dochodowego oraz zmiana stanu funduszu świadczeń socjalnych. 

W pozycji tej uwzględnia się również zobowiązania długoterminowe, o ile dotyczą one dzia-

łalności operacyjnej. 

„Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowycli" obejmuje łącznie rozliczenia międzyokre-

sowe czynne i bierne; stanowi różnicę pomiędzy wartością ich stanu wynikającego z bilansu 

zamknięcia a wartością wykazywaną w bilansie otwarcia (bez rozliczeń z tytułu podatku 

dochodowego). 

„Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów" stanowi różnicę pomiędzy warto-

ściami wykazywanymi w bilansie zamlcnięcia oraz bilansie otwarcia. W pozycji tej nie ujmuje 

się ujemnej wartości f inny. 

W „Pozostałych pozycjach" należy przede wszystkim uwzględnić korekty dotyczące 

zmian majątku obrotowego netto, które nie zostały uwzględnione w rachunku zysków i strat, 

a które nie wiążą się z ruchem pieniądza (zmiana zobowiązań na kapitał własny, wartość 

aportu wniesiona w fonnie majątku obrotowego itp.). Poza tym w pozycji tej trzeba uwzglęc 

nic: 
niepieniężne straty losowe w składnikach działalności inwestycyjnej (+), 
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- niepieniężne zyski losowe w składnikach działalności inwestycyjnej (-) , 

- odpisy korygujące wartość rzeczowych i finansowych składników maj alku trwałego 

oraz papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (+/-), 

- uniorzone udzielone pożyczki długoterminowe (-r), 

- umorzone zaciągnięte kredyty i pożyczki ( - ) , 

- wartość aportu rzeczowego przekazanego pod postacią majątku obrotowego ( - ) , 

- wartość aportu rzeczowego otrzymanego pod postacią majątku obrotowego 

- <onwersję należności na udziały lub akcje w spółce wg wartości księgowej ( - ) , 

- dotacje pieniężne przeznaczone na inwestycje 

- odpisy z zysku z lat poprzcdnicłi dokonane w danym roku obrotowym na ilindusz 

świadczeń socjalnych (-) . 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej przy założeniu, że strumienie finan-
sowe odpowiadające wyjątkom bedą oznaczone znakiem (-) można obliczyć według 
schematu: 

I. Nabycie/sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych (-ł-) I-/-t-| 

II. Nabycie/sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego ( • ) \ 

III. Nabycie/sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnycli { f ) [-/-ł-j 

IV. Nabycie/sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych (-•-) | - / r | 

V. Nabycie/sprzedaż innych walorów ( + ) 

VI. Udzielone ^zwrócone pożyczki (+) |~/+J 

VII. Otrzymane/zwrócone dywidendy (+) {+/-) 

VIII. Otrzymane/zwrócÓne odsetki (+) [+/-[ 

IX. Pozostałe pozycje (+) | + / - | 

X. Cash flow z działalności inwestycyjnej (I + II + III + IV + V - VI VII + VIII -r IX) 

1 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej przy tych samycli założeniach oblicza 
się następująco: 

I. Zaciągnięcie/spłata długoterminowych kredytów bankowych 

II. Zaciągnięcie/splata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych 

papierów wartościowych (+) {+/-} 

III. ZaciL\gnięcie/spłata krótkoterminowych kredytów bankowych (-4) |+/-J 

IV. Zaciągnięcie/spłata krótkoterminowych pożyczek, emisjaAvykup obligacji lub innyc 

.papierów wartościowych (+) {+/-) 

V. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli (+) {-} 

VI. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (H-) [ - | 

VII. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału (+) 

VIII. Zapłacone/zwrócone odsetki (+) {- /+[ 

IX. Pozostałe pozycje (+) {-/+} 

X. Cash tlow z działalności finansowej (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII ^ JX) 
Generalnie należy pamiętać, że: 
- w odniesieniu do części operacyjnej: 

a) zwiększenie stanu aktywów wykazuje się ze znakiem (-), a zmniejszenie ze znakiem { • 
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b) zwiększenie stanu pasywów ujmuje się ze znakiem (+), a zmniejszenie ze znakiem (-), 
c) inne pozycje, które przy ustaleniu wyniku finansowego działały ujemnie wykazuje się 

ze znakiem (+), natomiast te, które działały dodatnio wykazuje się ze znakiem (-) np. 
dodatnie różnice kursowe. 

- w odniesieniu do części inwestycyjnej i finansowej zmiany wykazuje się zgodnie z ich 
cliarakterem: — wpływy środków pieniężnych (-1-), wydatki (-). 

Na podstawie cash flow można okreśhć (A. Malewicz, 1995): 
- siłę nabywczą firmy mierzoną dodatnim saldem cash flow, 
- zdolność firmy do regulowania zaciągniętych zobowiązań, 
- zapotrzebowanie na obce źródła finansowania, 
- zdolność firmy do wypłacania dywidend, 
- możliwość ki'eowania dodatkowych wpływów pieniężnych nie związanych 

z podstawową działalnością operacyjną, 
- rozbieżności jakie powstają między przychodem wykazywanym na podstawie zaksię-

gowanych faktur a wielkościami wpływów i wydatków pieniężnych. 

Przykład obliczenia przepływów pieniężnych (cash flow) (według J. Ostaszewski, 1996) 
A. Cash flow z działalności operacyjnej 
1. Zysk/strata netto (1000j.) 
II. Korekty o pozycje (+/-) 
... Amortyzacja (+) {100 j.} 
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych (-) {-20 j.} 
3. Odsetki i dywidendy oti-zymane i zapłacone (-) {30 j.} 
4. Rezerwy na należności (+) {20 j.} 
5. Inne rezerwy (+) {30 j.} 
6. Podatek dochodowy od zysku brutto (-) {-500 j.} 
7. Podatek dochodowy zapłacony (+) {-^00 j.} 
8. Wynik na sprzedaży i likwidacji składników majątku trwałego (-) {25 j.} ACC^ 
9. Zmiana stanu zapasów (-) { = 20 j.} 
10. Zmiana stanu należności i roszczeń (-) {= -40 j.} 
11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz funduszy specjalnych (+) {= -25 j.} 
12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych (-) {=-5 j.} 
13. Zmiana rozliczeń międzyokresowychbiemych (+) {= - 2 j.} 
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (+) {= - 3 j.} 
15. Pozostałe pozycje {-5 j.} 
III. Cash flow z działalności operacyjnej I +/-II 
Marża operacyjna - 1000 j. + 100 j. + 20 j. + 30 j. + 20 j. + 30 j. + 500 j . - 400 j. - 25 j. = 1215 j. 
Cash flow z działalności operacyjnej = 
= 1215 j. +/-(A poszczególnych składników majątku obrotowego netto) = 
= 1215 j . -20 j . - ł -40 j . -25 j . + 5 j . - 2 j . - 3 j . - 5 j . = 1205j. 
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B. Cash flow z działalności inwestycyjnej 
I. Nabycie/sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych (+) {100 j.} 
II. Nabycie/sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego (+) {-550 j.} 
III. Nabycie/sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych (+) {-80 j.} 
IV. Nabycie/sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych (+) {35 j.} 
V. Nabycie/sprzedaż innych walorów (+) {-200 j.} 
VL Udzielone/zwrócone pożyczki (+) {20 j.} 
VIL Otrzymane/zwrócone dywidendy (+) {30 j.} 
VIII. Otrzymane/zwrócone odsetki (+) {15 j.} 
IX. Pozostałe pozycje (+) {10 j.} 
X. Cash flow z działalności inwestycyjnej (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII 4- IX) 
1 0 0 j . - 5 5 0 j . - 8 0 j . + 3 5 j . - 2 0 0 j . + 20j. + 3 0 j . + 15j. + 1 0 j . = - 6 2 0 j . 
C. Cash flow z działalności finansowej 
I. Zaciągnięcie/spłata długoterminowych kredytów bankowych (+) {-100 j.} 
II. Zaciągnięcie/spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych 

papierów wartościowych (+) {-50 j.} 
III. Zaciągnięcie/spłata krótkoterminowych kredytów bankowych (+) {50 j.} 
IV. Zaciągnięcie/spłata krótkoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych 

oapierów wartościowych (+) {-100 j.} 
V. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli (+) {-20 j.} 
VL Płatno.ci zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (+) {-20 j.} 
VII. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału (+) {100 j.} 
VIII. Zapłacone/zwrócone odsetki (+) {-100 j.} 
IX. Pozostałe pozycje (+) {+50 j.} 
X. Cash flow z działalności finansowej (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX) 
- 1 0 0 j . - 5 0 j . + 5 0 j . - 1 0 0 j . - 2 0 j . - 2 0 j . + 100 j. - 100 j. + 50 j. = 190 j. 
D. Cash flow ogółem A + B + C 
1 2 0 5 j . - 6 2 0 j . - 190j. = 395j. 

r 

E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego 500 j. 
f 

F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego D + E 395 .̂ 500j. = 895j. 

Podział przepływów gotówkowych na przepływy z działalności operacyjnej, finansowej i 
inwestycyjnej jest bardzo pomocny we wstępnej analizie sytuacji przedsiębiorstwa. Można 
wyodrębnić osiem sytuacji, w których może znaleźć się przedsiębiorstwo uwzględniając nad-
wyżkę (+) lub niedobór (-) środków pieniężnych (E. Eljasiak, W. Parteka, 1996): 

Przepływy z dzia- Przepływy z działal- Przepływy z działal-
łalności operacyjnej ności finansowej ności inwestycyjnej 

Sytuacja 1 + + 

Sytuacja 2 + + 

Sytuacja 3 -f — 
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Sytuacja 4 « 

't • — 

Sytuacja 5 4-t 

Sytuacja 6 -1-

Sytuacja 7 — 

Sytuacja S — — 

Sytuacja 1 - spotykana bardzo rzadko w naszej rzeczywistości gospodarczej. Charakteryzuje 

przedsiębiorstwa o bardzo dużej płynności fniansowej. Sytuacja laka może wynikać 

z przygotowań do nowycli przedsięwzięć lub przejęcia innej jednostki. 

Sytuacja 2 - Nadwyżka środków pieniężnych uzyskana z działalności operacyjnej jest niewy-

starczająca na pokrycie zapotrzebowania na środki inwestycyjne. Niedobór ten pokry-

wany jest z zewnętrznych źródeł fniansowania (laedyty, pożyczki, podniesienie kapitału 

w postaci gotówkowej, emisja akcji). W przypadku Icredytów bankowych świadczy to 

0 dobrym standingu firmy. Firma posiada tzw. zdolność kredytową. Jeśli jest to nowa 

emisja akcji, wówczas świadczy to o dużym zaufaniu inwestorów. 

Sytuacja 3 - Działalność operacyjna i inwestycja przynosi nadwyżkę finansową. Nadwyżka 

z tej drugiej może świadczyć o procesie restrukturyzacyjnym przeprowadzanym w 

przedsiębiorstwie (wyprzedaż majątku nieprodukcyjnego) lub o konieczności zdobycia 

dodatkowych środków na spłatę zobowiązań. 

Sytuacja 4 - występuje w jednostkach, których rentowność działahiości jest bardzo wysoka. 

Kwota wypracowanego zysku przeznaczana jest na inwestycje oraz regulowanie zobo-

wiązań wobec właścicieli. Firma wywiązywała się tałcże z zobowiązań wobec instytucji 

Inansowych (np. spłata l<redytów). Jednakże należy zbadać, czy suma ujemnych prze-

pływów z działalności inwestycyjnej i finansowej nie przekracza wartości przepływów 

uzyskiwanych z działalności operacyjnej, gdyż taka sytuacja może doprowadzić do 

trudności finansowych firmy. Czy tak będzie pokażą następne okresy, być może nakłady 

poniesione na inwestycje zaczną się zwracać w postaci zwięlcszonycłi przepływów 

z działalności operacyjnej. Sytuacja typowa dla firm rozwijających się. 

Sytuacja 5 - Bieżąca działalność operacyjna finansowana jest z działałności inwestycyjnej 

1 tinansowej. Oznaczać to może z jednej strony sprzedaż rzeczowych lub finansowycłi 

składników majątku trwałego, z drugiej zaś duże zaufanie inwestorów do firmy, którzy 

angażują swoje pieniądze (np. ałccjonariusze, banici) mimo ujemnych przepływów ope-

racyjnych. Trudności finansowe prawdopodobnie mają charakter tymczasowy. 

Sytuacja 6 - Sytuacja firmy nowopowstałej, rozwijającej się. Jednakże pomysł na firmę jest 

na tyle wiarygodny i pewny, że przedsiębiorstwo uzyskało finansowanie z zewnątrz 

w postaci np. kredytów bankowych, które przeznaczone są na kapitał obrotowy (działa -

ność operacyjna) oraz inwestycyjny (działalność inwestycyjna). 

Sytuacja 7 - Firma z poważnymi kłopotami finansowymi. Bieżąca działalność nie generuje 

pozytywnych przepływów finansowych. Nadszedł czas spłaty zobowiązań z tytułu za-



ciągniętych kredytów i pożyczek. Fimia szuka ratunku w sprzedaży składników majątku 
przedsiębiorstwa. Mało prawdopodobne radykalne polepszenie sytuacji. 

Sytuacja 8 - Firma mimo ujemnych przepływów z działalności operacyjnej i finansowej pro-
wadzi działalność inwestycyjną. Taka sytuacja może występować w firmach, które 
w ubiegłych okresach zgromadziły pokaźne zasoby środków. Jednakże utrzymywanie 
się takiego stanu przez dłuższy okî es nieuchronnie prowadzi do bankructwa firmy. 
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6. Wskaźniki oceny finansowej 

Do oceny kondycji finansowej firmy stosuje się następujące wskaźniki: 
- płynności, 
- zadłużenia, 
- rentowności, 
- wykorzystania aktywów, 
- oceny rynkowej akcji i kapitału, 
- wskaźniki przepływów finansowych. 

6.1. Wskaźniki płynności 

Wskaźniki płynności pokazują zdolność firmy do wywiązywania się z krótkotemiinowych 
zobowiązań, tzn. tych, które są płatne w przeciągu jednego roku. Do bieżącego wywiązania 
się z tych zobowiązań firmy wykorzystują głównie aktywa bieżące, a więc te, które mogą być 
szybko zamienione na gotówkę. 

Do oceny zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się z bieżących zobowiązań służą 
/ • • najczęściej: 

- wskaźnik bieżącej płynności finansowej (WPB), 
- wskaźnik szybki, tzw. mocny test (WPS). 

^ p g _ aktywa bieżące _ 
pasywa bieżące 

zapasy + należności + gotówka + inne aktywa bieżące 
bieżące zaobowiązania + spłaty kredytów krótkoterminowych 

Wskaźnik płynności bieżącej informuje, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zo-
bowiązania. zadowalający poziom tego wskaźnika mieści się w granicach 2,0 do 1,2, co ozna-
cza, że zachowanie równowagi finansowej firmy wymaga, aby wielkość aktywów bieżących 
była dwa razy większa niż kwota bieżących pasywów, przy czym minimum bezpieczeństwa 
finansowego określa wskaźnik 1,2. Niski wskaźnik oznacza, że firma nie ma wystarczających 
zasobów gotówkowych dla spłacenia bieżących zobowiązań. 

Uwzględnienie zapasów w aktywach bieżących zawyża zdolność firmy do wywiązania się 
ze zobowiązań krótkotemiinowych. Nasuwa się tu konieczność wyeliminowania ich wpływu 
na wskaźnik bieżący. Wyłączenie zapasów z aktywów bieżących wynika z faktu, że nie mogą 
one być odpowiednio szybko zamienione na gotówkę (upłynnione), a ponadto część zapasów 
może być przestarzała i trudna do sprzedaży. Stąd do oceny płynności finansowej służy 
również tzw. wskaźnik szybki 

aktywa bieżące - zapasy 
WPS = 

bieżące pasywa 
(6.1.) 
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Wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o du-
żym stopniu płynności. 

Wskaźnik szybki wynoszący 1,0 uważany jest za satysfakcjonujący i pokazuje, że firma 
może szybko sprostać bieżącym zobowiązaniom. Zatem wskaźnik ten nie powinien być niż-
szy niż 1. Jednak w sytuacji wysokiej inflacji czasami może być uzasadniony niższy niż 
1 poziom tego wskaźnika. 

Na pozytywną ocenę sytuacji finansowej zasługuje przedsiębiorstwo, w którym różnica 
między wskaźnikiem bieżącym i wskaźnikiem szybkim nie jest zbyt duża. Jeśli szybki wskaź-
nik jest niski, a wskaźnik bieżący wysoki, to oznacza, że firma utrzymuje zbyt wysoki poziom 
zapasów, w których zamrożone są środki obrotowe. Różnica ta może również oznaczać nie-
produktywne gromadzenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Jednak utrzyma-
nie wysokiego stanu zapasów przedsiębiorstwa można niekiedy traktować jako barierę prze-
ciwko inflacji. 

Do oceny płynności stosowany jest także wskaźnik natychmiastowej wypłacalności: 

WNW = środki pieniężne 
bieżące pasywa 

6.2. Wskaźniki zadłużenia 

Do oceny poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa wykorzystuje się najczęściej: 
- wskaźnik długu (WD), 
- wskaźnik pokrycia obsługi długu (WPOD), 
- wskaźnik zadłużenia środków trwałych (WZST), 
- wskaźnik zadłużenia aktywów (WZA). 
Wskaźniki te obrazują, kto dostarczył firmie środków, właściciele czy kredytodawcy, oraz 

jakie są możliwości firmy w zakresie zwrotu tych środków. 
Wskaźnik długu, nazywany również wskaźnildem ryzyka, oblicza się jako relację: 

^ ^ ^ zo^wiązania długoterminowe ^̂  ^̂  
kapitał własny 

Zobowiązania długoterminowe dotyczą długów spłacanych w okresie dłuższym niż rok od 
daty sporządzenia bilansu. Mogą to być zobowiązania z tytułu wypuszczonych przez firmę 
obligacji, długoterminowy kredyt inwestycyjny czy też długoterminowe pożyczki gwaranto-
wane bądź hipoteczne. Zadowalający poziom tego wskaźnika wynosi 0,5. Wskaźnik wyż-
szy niż 1,0 świadczy, że zobowiązania długoterminowe są wyższe niż kapitał własny 
i firmy te są przeważnie zadłużone. 

Wskaźnik pokrycia obsługi długu, nazywany również wskaźnikiem wiarygodności 
kredytowej, można obliczyć w dwóch wersjach 

75 



WPOD ^^^^ przed spłatą odsetek i opodatkowaniem (zysk operacyjny) ^^ ^^ 
' raty kapitałowe 

Wskaźnik ten informuje, ile razy zysk z działalności pokrywa roczne spłaty kredytu 
i odsetki, tj. obsługę kredytu. Określa on więc stopień zabezpieczenia obsługi kredytu przez 
wygospodarowany w przedsiębiorstwie zysk. Jego wysokość zależy od kondycji finansowej 
firmy i powinna być większa od 1. Bank światowy za minimum przyjmuje 1,3, a jego opty-
malny poziom jako 2,5. Oznacza to, że jeżeli wpływy z działalności spadną o 50 %, to i tak 
przedsiębiorstwo będzie zdolne do spłaty kredytu w granicach minimalnego wskaźnika. 

Wskaźnik pokrycia obsługi długu może być łiczony również przy wykorzystaniu zy-
sku po opodatkowaniu i spłacie odsetek. Wówczas poziom tego wskaźnika powinien być co 
najmniej równy, a w zasadzie wyższy niż 1 

WPOD, = opodatkowaniu ^ ^ ^^^^ 
raty kapitałowe + odsetki 

Śledzenie w czasie zmian poziomu wskaźników pokiycia obsługi długu dostarcza infor-
macji o sposobie wykorzystania kredytów do finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 

Kredyty długoterminowe najczęściej „zabezpieczone" są przez określony majątek twały. 
Jest to wymóg prawny. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa kredyty znajdują zabezpie-
czenie w majątku przedsiębiorstwa z pierwszeństwem ich spłaty przed innymi wierzytelno-
ściami (roszczeniami). Do oceny poziomu zadłużenia firmy można więc wykorzystać 
również wskaźnik pokrycia długu w środkacłi trwałych, nazywany też wskaźnikiem 
poziomu zadłużenia środków trwałych. 

środki trwałe netto 
WZb 1 = (o.o) 

kredyt dhigoterminowy 

Wskaźnik ten informuje o stopniu zabezpieczenia kredytu przez majątek trwały przedsię-
biorstwa. Wskaźnik ten ma dużą wagę informacyjną, zwłaszcza w przedsiębiorstwach zagro-
żonych upadłością. 

Wskaźnik poziomu zadłużenia aktywów stanowi relację wielkości zadłużenia firmy do 
aktywów ogółem 

zadania oeółem 
WZA ^ (6.7) 

aktywa ogółem 

Wskaźnik ten- informuje, jaki jest udział zadłużenia w ogólnej wartości aktywów firmy, 
zatem im niższy jest poziom tego wskaźnika, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa fir-
my. 
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6.3. Wskaźniki rentowności 

Wyróżnia się rentowność: 
- handlową (marketingową), 
- ekonomiczną^ 
- finansową. 
Mierniki rentowności handlowej mają postać: 

SMB = ( 6 . 8 ) 
Sprzedaż netto 

SZO = ly?^-'^.?®™^. 100 (6.9) 
sprzedaż netto 

S Z N = - ( 6 . 1 0 ) 
sprzedaż netto 

gdzie: SMB - stopa marży bmtto, %, 
SZO - stopa zysku operacyjnego, %, 
SZN - stopa zysku netto, %. 

Można także posługiwać się wskaźnikami zyskowności: 

sprzedaż netto - koszty bezpośrednie sprzedaży 
WZB = (o. 11) 

sprzedaż netto 

WZN= zysknetto^ (6.12) 
sprzedaż netto 

gdzie: WZB - wskaźnik zyskowności brutto, 
WZN - wskaźnik zyskowności netto. 

Marża brutto odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ze sprzedaży netto to jest po-
mniejszonymi o podatek VAT a technicznym kosztem wytworzenia wyrobów sprzedanych 
skorygowanych o saldo wyrobów gotowych. 

3615 
952 

Przykład obliczenia 
Przychód ze sprzedaży 
Zapas wyrobów gotowych na 1.01. 
Techniczny koszt wytworzenia wyrobów gotowych 2516 
Techniczny koszt wytworzenia wyrobów przeznaczonych do 
sprzedaży: 
Zapas wyrobów gotowych na 31.12. 1052 
Techniczny koszt wytworzenia wyrobów sprzedanych 3468 - 1052 = 2416 

marża brutto: 1199 

2516 + 952 = 3468 
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Relację pomiędzy marżą brutto a zyskiem operacyjnym określa wzór: 

^ marż brutto / x 
Zysk operacyjny ̂  / - (koszty ogólne + koszty sprzedaży) (6.13) 

" produktów 

Marża rynkowa = Sprzedaż netto - koszty zmienne (6.14) 

marżodksztów 
Zysk operacyjny = > -koszty stałe (6.15) 

" zmiennych produktów 

Rentowność ekonomiczną odzwierciedlającą stopę zysku z inwestycji (kapitału ogółem) 
oblicza się ze wzoru: 

= (6.16) 
aktywa ogółem 

ROI jest wskaźnikiem złożonym: 

^ ^y^^ operacyjny sprzedaż netto (6 17) 
sprzedaż netto aktywa ogółem 

co ilustruje, że efekty gospodarcze mogą być osiągnięte w drodze (W. Pazio, 1994): 
- polityki jakości - wysokie ceny i marże jednostkowe, niska sprzedaż, 
- polityki ilości - wysoki obrót, szybka rotacja aktywów przy względnie niskich cenach 

i marży jednostkowej. 
Rentowność finansową odzwierciedlającą stopę zwrotu z kapitału własnego określa 

wzór: 

ROE^ zysk netto ^̂  ^̂ ^ 
kapita^ własny 

Wskaźnik ROE można przedstawić także w postaci: 

aktywa ogółem zysk netto 
ROE ROI 

kapitał własny zysk operacyjny 
(6.19) 

Relację: 
aktywa ogółem 
kapitał własny 

(6.20) 

nazywa się współczynnikiem zadłużenia. 
Relację: 

zysk netto 
zysk operacyjny 

(6.21) 

nazywa się współczynnikiem wpływu sfery pozaoperacyjnej na zysk, 
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6.4. Wskaźniki wykorzystania aktywów 

Do oceny efektywności wykorzystania zasobów majątkowych firmy służą również wskaźni-
ki wykorzystania aktywów (sprawności działania). Do tej grupy zalicza siq zazwyczaj: 

- wskaźnik operacyjności (WO), 
- wskaźnik kontroli kosztów (wydatków) administracyjnych (WKKA), 
- wskaźnik rotacji należności (WrN), 
- wskaźnik rotacji zapasów (WfZ), 
- wskaźnik rotacji stałych aktywów (WpSA), 
- wskaźnik globalnego obrotu aktywami (WgOA), 
- wskaźnik poziomu udziału zobowiązań w koszcie sprzedaży (WPUZ). 
Najbardziej ogólnym wskaźnikiem charakteryzującym aktywność firmy w wykorzystaniu 

zasobów jest wskaźnik operacyjności, nazywany w literaturze polskiej dotychczas 
wskaźnikiem poziomu kosztów, obliczany ze wzoru: 

WO = własne sprzedaży ^̂  ^̂ ^ 
sprzedaż netto 

Wskaźnik ten obrazuje efektywność gospodarowania w firmie oraz zdolność jej kierow-
nictwa do kontroli i obniżenia kosztów. Wskaźnik operacyjności powinien mieścić się w 
granicach 0,9 do 0,5. Jeżeli jego poziom jest wyższy niż 0,9, to przedsiębiorstwo może mieć 
trudności w uzyskaniu zwrotu poniesionych nakładów gospodarczych, jeśli zaś jest niższy niż 
0,5, to świadczy to o wysokiej zyskowności danego rodzaju działalności przedsiębiorstwa. 

Wskaźnik kontroli kosztów (wydatków) administracyjnych 

WKKA = ^^^^^ (5 23) 
sprzedaż netto 

Wskaźnik ten informuje o udziale kosztów administracyjnych o wartości sprzedaży. 
Koszty administracyjne są na ogół kosztami stałymi i powinny pozostawać w degresywnej 
zależności od sprzedaży. Wzrost sprzedaży, np. 10 %, powinien dawać niewielki wzrost 
kosztów administracyjnych (1 do 4 %). 

Wskaźnik rotacji należności oblicza się według formuły: 

należności ^̂  24) 
sprzedaż netto 

Wskaźnik ten określa ilość dni sprzedaży, za którą nie uzyskano jeszcze należności, 
a zatem informuje o skuteczności egzekwowania należności. 

Wskaźnikami służącymi do oceny należności są również 

. . . . sprzedaż netto 
sprzedaz dzienna = — - — - (6.25) 

365 dni 
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, . , należności ^̂  
rotacja w dniach = — (6.26) 

sprzedaż dziena 

Wskaźnik rotacji informuje, w ciągu ilu dni średnio w roku uzyskiwane są należności za 
określoną sprzedaż. 

Wskaźnik rotacji zapasów, nazywany też wskaźnikiem obrotu zapasami, możne obliczyć 
dwoma sposobami: 

^ ^ ^ ^ ^ sprzedaż netto ^^ ^7) 
Średni zapas 

lub 

W.Z^ 
koszt własny sprzedaży ^o^ 

- (6.28) 
Średni zapas 

Wskaźnik ten informuje, ile razy w ciągu roku przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy w 
ramach określonego kosztu wytwarzania wyrobów przeznaczonych do sprzedaży lub ile razy 
wymienić trzeba dany zapas, by uzyskać określoną sprzedaż. Niski wskaźnik obrotu wska-
zuje, że przedsiębiorstwo ma za wysokie nadmierne zapasy, nieproporcjonalne do bieżą-
cych potrzeb produkcyjnych. 

W niektórych firmach ocenia się również rotację zapasów w dniach: 

= (6.29) 
sprzedaż netto 

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach określa, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje 
zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży. Odniesienie dla zapasów materiałowych może 
stanowić minimalny poziom zapasu w dniach, gwarantujący ciągłość produkcji. 

Wskaźnikami pomocniczymi do oceny rotacji zapasów są ponadto: 
- koszt dziennej sprzedaży 

koszt towar — w sprzedanych 
K .J . = 

365 dni 
(6.30) 

liczba dni zapasów 

zapasy 
koszt średniej dziennej sprzedaży 

(6.31) 

Dni zapasów i dni należności określają całkowity okres obiegu kapitału w przedsię 
bior twie, który stanowi generalną miarę płynności środków obrotowych 

cykl obiegu kapitału = rotacja należności - rotacja zapasów (6.32) 

Sumując wskaźnik rotacji zapasów w dniach i wskaźnik cyklu należności, można oszaco-
wać długość okresu, jaki jest potrzebny do zmiany kapitału obrotowego na środki pie-
niężne. 
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Do pomiaru sprawności działania firmy wykorzystuje się również: 
- wskaźnik rotacji (obrotu) stałych aktywów 

W.SA = 
sprzedaż netto 
aktywa trwałe 

(6.33) 

ctóry obrazuje, ile razy sprzedaż netto jest większa (niniejsza) od aktywów trwałych firmy; 
- wskaźnik globalnego obrotu (rotacja) aktywami 

spiYedaż netto 
W 0 A = - • 

aktywa ogółem 
(6.34) 

ctóiy wskazuje, ile razy sprzedaż netto jest większa od aktywów ogółem w przedsiębiorstwie, 
a więc od aktywów trwałych i aktywów bieżących; 

- poziom udziału zobowiązań w koszcie sprzedaży 

WPUZ = -
coszt własny sprzedaży 

(6.35) 

Relacja zobowiązań finny do kosztów własnych wskazuje, ile razy zobowiązania danego 
roku obliczeniowego, a więc zobowiązania bieżące oraz przypadająca na dany rok rata zobo-
wiązań długoterminowych wraz z odsetkami, są wyższe od kosztów własnych sprzedaży. 

6.5. Wskaźniki oceny rynkowej akcji i kapitału 

Do oceny wartości akcji i kapitału akcyjnego wykorzystuje się zazwyczaj: 
- wskaźnik zysków na jedną akcję (WZA), 
- wskaźnik wypłat (WW), 
- wskaźnik poziomu dywidendy w stosunku do ceny rynkowej akcji (WpD), 
- wskaźnik nominalnej i rynkowej wartości akcji (WNRW). 
Wskaźnik zysków na jedną akcję informuje, ile zysku przypada na jedną akcję w bada 

nym okresie. Oblicza się go według fomiuły 

_ zyski dostępne akcjonariuszom akcji zwykłych 
przeciętna liczba wypuszczonych akcji 

(6.36) 

Im wskaźnik ten jest wyższy, tym lepsza jest sytuacja finansowa akcjonariuszy. Oce-
na tego wskaźnika w firmie musi przebiegać wraz z oceną podziału zysku na części wypłaco-
ne w postaci dywidend oraz część przeznaczoną na rozwój. Służy do tego wskaźnik wypłat, 
obliczany według wzoru: 

WW, = 
wypłacone dywidendy ogółem 

osiągnięte zyski ogółem 
(6.37) 
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iib 

WW, = 
wypłacone dywidendy ogółem 

zysk po opodatkowaniu 
(6.38) 

Wskaźnik WW informuje, ile firma wypłaca akcjonariuszom w postaci dywidend w sto 
sunku do możliwości wypłat wynikających z osiągniętego zysku. 

Wskaźnik poziomu dywidendy w stosunku do ceny rynkowej tej akcji 

, , , ^ dywidenda na akcji 
W D = — ^ 

cena rynkowa akcji 
(6.39) 

Do oceny korzyści osiąganycłi przez inwestora służ również wskaźnik nominalnej i ryn 
kowej wartości akcji, ustalany według formuły 

WNRW = 
cena rynkowa akcji 

nominalna wartość akcji 
(6.40) 

6.6. Wskaźniki przepływów finansowych 

6.6.1. Wskaźniki wysłarczalnośd gotówkowe 

Są one podstawą do oceny zdolności generowania przez przedsiębiorstwo gotówki 
z działalności operacyjnej, dla pokiycia wydatków inwestycyjnych oraz spłat zobowiązań (E. 
Eljasiak, W. Parteka, 1996). Podstawowym wskaźnikiem z tej grupy jest wskaźnik ogólnej 
wystarczalności gotówki: 

środki pieniężne z działalności operacyjnej 
spłata zobowiązań + wypłata dywident + inwestycje w majątku trwałym 

(6.41) 

W przypadku, gdy wartość tego wskaźnika jest większa lub równa jedności wówczas 
v. skazuje on, że fimia z działalności operacyjnej wypracowuje taką ilość środków pienięż-
nych, która wystarcza na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz spłatę zobowiązań 
długoterminowych oraz wobec właścicieli (dywidenda). Jeśli zachodzi inny przypadek (wie -
cość wskaźnika mniejsza od jedności) wówczas dalszy rozwój finny w sensie inwestycji czy 
też spłata zobowiązań wobec kontrahentów lub właścicieli wymaga bądź zwiększenia kapitału 
własnego w formie gotówkowej lub zwiększenia zadłużenia w banku. W takim wypadku 
należy ustalić czy stan taki ma charakter przejściowy. 

Wskaźnik spłat} zobowiązań długoterminowych: 

spłata zobowiązań długotenninowych 
środki pieniężne z działalności operacyjnej 

(6.42) 
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Wskaźnik wypłaty dywidend: 

wypłata dywident 
środki piniężne z działalności operacyjnej 

Wskaźnik sfinansowania inwestycji w majątku trwałym: 

inwestycje w majątek trwały 
środki pieniężne z działalności operacyjnej 

(6.43) 

(6.44) 

W przypadku wskaźników spłaty zobowiązań długoterminowych, wypłaty dywidend, sfi-
nansowania inwestycji w majątku trwałym im są one mniejsze tym więcej gotówki 
z działalności operacyjnej, pozostaje na sfinansowanie pozostałycli potrzeb przedsiębiorstwa. 

Kolejnym wskaźnikiem z tej grupy jest: 

amortyzacja 
środki pieniężne z działalności operacyjnej 

(6.45) 

Wysoki poziom tego wskaźnika oznacza, że amortyzacja odgrywa bardzo poważną rolę 
w kształtowaniu wielkości środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Amortyzacja przezna-
czona jest na odtwarzanie majątku trwałego firmy stąd tylko w przejściowych okresach może 
stanowić kwotę środków pieniężnych przeznaczonych na inne cele niż inwestycje. Wysoki 
poziom tego wskaźnika może sugerować, że przedsiębiorstwo ma kłopoty z zarządzaniem 
kapitałem obrotowym, gdyż zbyt dużo środków zostało „uwięzionych" w zapasach lub należ-
nościach od odbiorców lub ma problemy z pogarszającą się rentownością. 

6.6.2. Wskaźniki wydajności gotówkowe 

Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży 

środki pieniężne z działalności operacyjnej 
przychody zesprzedaży (operacyjnej) 

(6.46) 

Wskaźnik środków pieniężnych z działalności operacyjnej do zysku z działalności 
operacyjnej: 

środki pieniężne z działalności operacyjnej 
zysk działalności (operacyjnej^ 

(6.47) 

Wskaźnik wydajności gotówkowej zaangażowanego kapitału w działałnosc opera 
cyjną: 

środki pieniężne z działalności operacyjnej 
przeciętna wartość zaangażowanego kapitału w działalność operacyjną 

(6.48) 

Sytuacja fimiy jest tym lepsza im wyższy poziom wskaźników wydajności gotówkowej. 
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