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Najpierw przedstaw obliczenia a następnie wybraną literę najbliższą prawdzie wstaw do tabeli z odpowiedziami.

D/(D+E) = 0,78 CR= 10 k(d)= 10% k(e)= 40%

[P1-ćw]

D/(D+E) = 0,78 CR= 10 k(d)= 10% k(e)= 40%
[Z] 12 [Z] [W] 0,11 [W] [Ó] 0,15702415 [Ó]
[S] 4,86 [S] [$] 0,095 [$] [Q] 14,75065313 [Q]
[R] 16,2 [R] [P] 0,22 [P] [V] -14,7506531 [V]
[U] 0,4 [U] [X] 0,741 [X] [#] 1,449346868 [#]

[P2-ćw]

D/(D+E) = 0,78 CR= 10 k(d)= 10% k(e)= 40%
[Z] 9 [Z] [W] 0,125 [W] [Ó] 0,18384843 [Ó]
[S] 5,832 [S] [$] 0,102 [$] [Q] -186,347856 [Q]
[R] 7,785 [R] [P] 0,22 [P] [V] -7,785 [V]
[U] 0,48 [U] [X] 0,741 [X] [#] 23,93678299 [#]

Najpierw przedstaw obliczenia a następnie wybraną literę najbliższą prawdzie wstaw do tabeli z odpowiedziami.

2010lato | Test zaliczeniowy, zaliczenie ćwiczeń | Są 3 pytania. Każde za 16p. (szesnaście punktów) za prawidłową
odpowiedź, 0p. za powstrzymanie się od odpowiedzi lub częściowo prawidłową odpowiedź oraz - 15p. (minus
piętnaście punktów) za udzielenie nieprawidłowej lub cząstkowej odpowiedzi albo udzielenie odpowiedzi bez
odpowiednich obliczeń. Liczba punktów = ocena: 71p = 3.0; 81p = 3.5; 88p = 4.0; 96p = 4.5; 101p = 5.0 | * Test
zaliczeniowy cz. 1
OCENA Z ĆWICZEŃ:

.............................

Ile wyniósłby spodziewany wzrost wartości przedsiębiorstwa jeśli chcielibyśmy zastosowad 
konserwatywno-elastyczne podejście? Najpierw przedstaw obliczenia a następnie wybraną literę 
najbliższą prawdzie wstaw do tabeli z odpowiedziami.

Strategie inwestowania i finansowania aktywów bieżących w firmie
Zakładamy 30 letni horyzont działania w stabilnych warunkach, stopa podatkowa to 27%. Jest 16 możliwych 
podejśd do zarządzania płynnością, miedzy innymi:
Restrykcyjno-Agresywne. Restrictive-Aggressive (R-A) dla którego: Przychody ze sprzedaży = CRRA= 0,2×CR; Stopa 
kosztu kapitału własnego = k(e)RA = k(e)×2,9; stopa kosztu długu długoterminowego = k(dl)RA = k(d)×3,6; stopa
kosztu długu krótkoterminowego = k(ds)RA = k(d)×7,2; udział długu długoterminowego w długu może byd od 5% do 
95% w zależności od strategii (należy wybrad - wiedząc czym dana strategia się charakteryzuje), aktywa trwałe 
mogą byd na poziomie od = 30% do 260% EBIT dla danego podejścia (należy wybrad - wiedząc czym dana strategia 
się charakteryzuje). (np. X% EBITRA, lub Y% EBITRA), EBIT może byd na poziomie od 10% do 490% przychodów ze 
sprzedaży dla danego podejścia (należy wybrad - wiedząc czym dana strategia się charakteryzuje). (np. Z% CRRA,
lub W% CRRA), aktywa bieżące (current assets) = CARA mogą byd na poziomie od 3% do 750% kosztów własnych 
sprzedaży COGS dla danego podejścia (a koszty własne sprzedaży to od 80% do 90% przychodów w zależności od 
strategii - należy wybrad wiedząc czym dana strategia się cechuje)! (np. R% COGSRA, lub S% COGSRA), zobowiązania 
wobec dostawców (accounts payable) = 15% z aktywów bieżących = 15% CARA.
Agresywno-Elastyczne. Aggressive-Flexible (A-F) dla którego Przychody ze sprzedaży = CRAF= 4,2×CR; k(e)AF = 
k(e)×2,3; k(dl)AF = k(d)×2,7; k(ds)AF = k(d)×3,15; zobowiązania wobec dostawców = 30% z CAAF.
Restrykcyjno-Konserwatywne (R-C) dla którego Przychody ze sprzedaży = CRRC= 0,7×CR; k(e)RC = k(e)×0,9; k(dl)RC

= k(d)×0,65; k(ds)RC = k(d)×0,72;  zobowiązania wobec dostawców = 55% z CARC.
Konserwatywno-Elastyczne (C-F) dla którego Przychody ze sprzedaży = CRCF= 2,1×CR; k(e)CF = k(e)×0,9; k(dl)CF = 
k(d)×0,7; k(ds)CF = k(d)×0,35; zobowiązania wobec dostawców = 90% of CACF.

Ile wyniesie oczekiwany początkowy kapitał zaangażowany jeśli chcielibyśmy użyd restrykcyjno-
konserwatywnego podejścia? 

ODPOWIEDZI na pytania do zaliczenia DWICZEŃ

PYTANIE: P1-ćw                P2-ćw            P3-ćw

ODPOWIEDŹ:                                      



Najpierw przedstaw obliczenia a następnie wybraną literę najbliższą prawdzie wstaw do tabeli z odpowiedziami.

[P3-ćw]

D/(D+E) = 0,78 CR= 10 k(d)= 10% k(e)= 40%
[Z] 12 [Z] [W] 0,13 [W] [Ó] 0,1854775 [Ó]
[S] 4,86 [S] [$] 0,105 [$] [Q] 5,802639134 [Q]
[R] 16,8 [R] [P] 0,22 [P] [V] 3,6 [V]
[U] 0,52 [U] [X] 0,234 [X] [#] 9,402639134 [#]

CZĘŚD II: OBOWIĄZUJĄ RÓWNIEŻ DANE Z CZĘŚCI WCZEŚNIEJSZEJ

Najpierw przedstaw obliczenia a następnie wybraną literę najbliższą prawdzie wstaw do tabeli z odpowiedziami.

[Z4-wyk]

D/(D+E) = 0,78 CR= 10 k(d)= 10% k(e)= 40%
[Z] 9 [Z] [W] 0,15 [W] [Ó] 0,2135022 [Ó]
[S] 5,832 [S] [$] 0,12 [$] [Q] 0,8135022 [Q]
[R] 8,055 [R] [P] 0,22 [P] [V] 2,7 [V]
[U] 0,6 [U] [X] 0,234 [X] [#] 19,26087778 [#]

[Z5-wyk]

[Z] Restrykcyjno-Agresywne 19,260878 [S] Agresywno-Elastyczne 9,4026391
[R] Restrykcyjno-Konserwatywne 23,936783 [U] Konserwatywno-Elastyczne 14,750653

[W] Restrykcyjno-Agresywne 33,339422 [$] Agresywno-Elastyczne 18,805278
[P] Restrykcyjno-Konserwatywne 4,6759052 [#] Konserwatywno-Elastyczne 29,501306

14,75065313 23,93678299 9,40264 19,261 23,936783
C-F R-C A-F R-A

[Z6-wyk]

m = 1257,936783 P = 268,57 v = 0,011453 C(u) = 60%
beta(L) = 0,78 K(z) = 0,123 k(d)= 10% k(e)= 40%

[Z] 0,947835912 [Z] [W] 0,0068718 [W] [Ó] 8495,926582 [Ó]
[S] 0,729104548 [S] [$] 0,7864978 [$] [Q] 0,006300934 [Q]
[R] 0,607587123 [R] [P] 46,086675 [P] [V] 53,53227145 [V]
[U] 0,358505053 [U] [X] 92,173351 [X] [#] 0,2135022 [#]

Najpierw przedstaw obliczenia a następnie wybraną literę najbliższą prawdzie wstaw do tabeli z odpowiedziami.

Jaki będzie przeciętny poziom kapitału pracującego netto jeśli zdecydowalibyśmy się na 
stosowanie agresywno-elastycznego podejścia?

Jaka będzie stopa kosztu kapitału, jeśli zdecydujemy się na użycie restrykcyjno-
agresywnej strategii?

Które z podejśd należy wybrad jeśli kierujemy się maksymalizacją przyrostu wartości
przedsiębiorstwa? Dokonaj obliczeo, zaprezentuj je, a następnie udziel odpowiedzi.

2010lato | Test zaliczeniowy, zaliczenie WYKŁADU | Są 3 ZADANIA. Każde za 10p. (dziesięć punktów) za prawidłową
odpowiedź, 0p. za powstrzymanie się od odpowiedzi lub częściowo prawidłową odpowiedź oraz - 19p. (minus
dziewiętnaście punktów) za udzielenie nieprawidłowej lub cząstkowej odpowiedzi albo udzielenie odpowiedzi bez
odpowiednich obliczeń. Liczba punktów = ocena: 73p = 3.0; 87p = 3.5; 92p = 4.0; 96p = 4.5; 101p = 5.0 | Test
zaliczeniowy cz. II
LICZBA obecności na wykładzie potwierdzona wpisem na liście puszczanej na wykładzie:

.........................

ODPOWIEDZI do części WYKŁADOWEJ

ZADANIE: Z4-wyk Z5-wyk Z6-wyk

ODPOWIEDŹ:                                      

Wyznacz całkowite koszty zapasów TCI dla VBPOQ. Ile wyniosą całkowite koszty zapasów TCI jeśli kierujemy 
się maksymalizacją przyrostu wartości przedsiębiorstwa?  Stopa kosztu kapitału wynosi tyle ile w strategii 
restrykcyjno-agresywnej z zadania 1 (Z1-wyk). Maksymalna roczna zdolnośd produkcyjna to m.  Roczny 
maksymalny zbyt to P. Koszty utrzymania zapasów to C(u). Koszt przestawienia produkcji to K(z).  
Jednostkowy koszt produkcji to v.



obliczenia:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Najpierw przedstaw obliczenia a następnie wybraną literę najbliższą prawdzie wstaw do tabeli z odpowiedziami.

obliczenia:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
































































