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1. Wstêp

Celem zarz¹dzania œrodkami pieniê¿nymi jest wyznaczenie zasobów œrodków pieniê¿-

nych w przedsiêbiorstwie na takim poziomie, aby przyczynia³ siê on do wzrostu bogactwa

w³aœcicieli. Innymi s³owy, chodzi o doprowadzenie utrzymywanych w przedsiêbiorstwie

zasobów œrodków pieniê¿nych do takiego poziomu, który jest optymalny z punktu widze-

nia zbilansowania kosztów utrzymywania œrodków pieniê¿nych i kosztów posiadania zbyt

ma³ych ich zasobów. Typ i rozmiar tych kosztów jest czêœciowo uzale¿niony od specyfiki

strategii finansowej prowadzonej przez przedsiêbiorstwo.

Przedsiêbiorstwa zazwyczaj utrzymuj¹ œrodki pieniê¿ne z trzech podstawowych powo-

dów. Po pierwsze transakcyjnych i celowych wynikaj¹cych zapewnienia œrodków na

pokrycie p³atnoœci wynikaj¹cych z regularnych transakcji zap³aty za zakupione materia³y

i surowce do produkcji (czêœæ transakcyjna) oraz p³atnoœci wynikaj¹cych z zobowi¹zañ

wobec organów skarbowych, ubezpieczeñ spo³ecznych itp., a tak¿e p³atnoœci wynikaj¹ce

z inwestycji (czêœæ celowa). Po drugie istnieje powód ostro¿noœciowy (ang. precautionary),

zwany te¿ przezornoœciowym. Ma on zabezpieczyæ przedsiêbiorstwo przed negatywnymi

skutkami ryzyka, czyli przed niespodziewanymi, negatywnymi p³atnoœciami, które mog¹

wynikaæ z opóŸnienia siê sp³ywu œrodków pieniê¿nych z nale¿noœci lub innych oczekiwa-

nych wp³ywów. Po trzecie, mamy do czynienia z powodem spekulacyjnym (ang. specu-

lativeY. Pozostawione z tego powodu, do dyspozycji przedsiêbiorstwa, œrodki pieniê¿ne,

powinny umo¿liwiæ korzystanie z pozytywnej czêœci ryzyka. Chodzi o posiadanie mo¿-

liwoœci dokonywania okazyjnych zakupów aktywów o wyj¹tkowo atrakcyjnych cenach.

Przedmiotem rozwa¿añ zawartych w niniejszym artykule œrodki pieniê¿ne gromadzone

przez przedsiêbiorstwo z powodówostro¿noœciowych i ich relacja z przyrostem wartoœci

przedsiêbiorstwa.
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G - œrodki pieniê¿ne i ich ekwiwalenty,

1 AAP - krótkoterminowe zobowi¹zania.

'r W ~rakcie szacow~n~a ~olnych prze~³y:wó~ ~ieniê~nych posiadanie i przy~ost kapita³u

r pracuj¹cego netto wl¹ze SIê z "zamrozemem srodkow przeznaczonych na Jego tworze-

, nie. Jeœli przyrost ten jest dodatni, oznacza to coraz wiêksze zaanga¿owanie œrodków, co

, pomniejsza przep³ywy pieniê¿ne. Wzrost poziomu produkcji poci¹ga za sob¹ koniecz-

t noœæ zwiêkszenia zapasów, i najczêœciej tak¿e nale¿noœci i œrodków pieniê¿nych. Czêœæ

I tego przyrostu bêdzie, najprawdopodobniej finansowana zobowi¹zaniami bie¿¹cymi.

³ Reszta (uwidoczniona jako przyrost kapita³u pracuj¹cego netto) bêdzie wymaga³a innego
.1 rodzaju finansowania.

³ Interesuj¹ce z naszego punktu widzenia, wynikaj¹cego z koniecznoœci realizacji g³ów-

~ nego celu zarz¹dzania finansami przedsiêbiorstwa, jest sprawdzenie, w jaki sposób zmiana

³ poziomu œrodków pieniê¿nych wp³ywaæ na wartoœæ przedsiêbiorstwa. W tym celu, wyko-

I rzystany zostanie wzór, opieraj¹cy siê na za³o¿eniu, ¿e wartoœæ przedsiêbiorstwa jest

, sum¹ zdyskontowanych wolnych przep³ywów œrodków pieniê¿nych dla przedsiêbiorœtwa

I (CF - ang. free cash t1ow to firm):

'³

I n tlCF:

1 tlV=L~ (2)

I 1=1 (l+k)

1, gdzie:

1 tlV - przyrost wartoœci przedsiêbiorstwa,

: tlCF1 - przyrost wolnych przep³ywów pieniê¿nych generowanych przez przedsiêbior-

j stwo w okresie t,
k - stopa dyskonta reprezentuj¹ca koszt kapita³u finansuj¹cego przedsiêbiorstwol.

W liczniku prawej strony równania znajduj¹ siê prognozowane wolne przep³ywy pie-
I niê¿ne generowane przez przedsiêbiorstwo. S¹ one najczêœciej szacowane na podstawie

I wzoru:

i CF; =(C~ -FCWD - vC1 -D}X(1-T)+D-L\NWC1 (3)

"

:;1 gd~~t - przychody ze sp;zeda¿y,

1 FCWD - koszty sta³e bez uwzglêdnienia amortyzacji,

I vC1 - koszty zmienne w okresie t,

f D - amortyzacja,

j T - efektywna stopa podatkowa,

1 tlNWC - przyrost kapita³u pracuj¹cego netto.

": Zmiany w poziomie ostro¿noœciowych zasobów œrodków pieniê¿nych maj¹ wp³yw na

1 poziom kapita³u pracuj¹cego netto oraz na wielkoœæ kosztów operacyjnych przedsiêbior-

~ stwa zwi¹zanych z obs³ug¹ œrodków pieniê¿nych.

'" 2. 00 oceny wp³ywu zmian w zarz¹dzaniu œrodkami pieniê¿nymi przyjêta zostanie stopa dyskontowa

\\ odpowiadaj¹ca œredniemu wa¿onemu kosztowi kapita³u (WACC) z tego powodu, ¿e takie zmiany i ich skutki

s¹, mimo, ¿e dotycz¹ bie¿¹cego zarz¹dzania aktywami. d³ugofalowe, por. T.S. MANESS. J.T. ZIETLOW: Short-
Term Financia/ Management. Oryden Press, Fort Worth 1998. s. 62-63.
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I

t Jak widaæ, czêœæ z niniejszych danych wymaga w dalszym ci¹gu "intuicji" zarz¹du,

1 poniewa¿ koszt braku œrodków pieniê¿nych, powinien zawieraæ nie tylko koszty wyni-

I kaj¹ce z ewidencji ksiêgowej, ale równie¿ koszty alternatywne, które bêd¹ poniesione

I w przypadku nadwyrê¿enia zaufania kontrahentów przedsiêbiorstwa na skutek braku

œrodków pieniê¿nych.

4. Wp³yw LCL na wartoœæ przedsiêbiorstwa
'

1 Ostro¿noœciowe zasoby œrodków pieniê¿nych, s¹ w pierwszym rzêdzie wynikiem obaw
przed negatywnymi skutkami ryzyka. Jego miar¹ jest odchylenie standardowe.

Przyk³ad. Zarz¹d przedsiêbiorstwa X, oszacowa³ koszt braku œrodków pieniê¿nych na
poziomie 5 000 z³, dzienne odchylenie standardowe wp³ywów/wyp³ywów œrodków pieniê¿-

nych na poziomie 35466 w okresie miesiêcznym, przeciêtny pojedynczy wp³yw/wyp³yw
œrodków pieniê¿nych 27 250, miesiêczna suma wszystkich wp³ywów i wyp³ywów œrodków

I pieniê¿nych: 817477, koszt kapita³u finansuj¹cego przedsiêbiorstwo 15% w skali rocznej.

Dla przedsiêbiorstwa X, ostro¿noœciowy poziom œrodków pieniê¿nych wyniesie:

0.15 x27 250x 35 466x.Jiff

LCLI = -2x35 4662 xln 160 = 144 557

817 477x5 000

t Jeœli zmiennoœæ wp³ywów i wyp³ywów wynosi³aby O, ostro¿noœciowe zasoby œrodków

pieniê¿nych równie¿ wynosi³yby zero:

LCLo = O

.1 Dziêki temu, mo¿na oszacowaæ przyrost kapita³u pracuj¹cego netto:

r ANWC = LCLI - LCLo = 144 557 = -~CF;=o

1 Przy za³o¿eniu, ¿e odchylenie standardowe by³oby na poziomie 35 466 ca³y czas oraz

stopa podatku wynosi 20%, mo¿na oszacowaæ coroczny alternatywny koszt utrzymy-
I wania ostro¿noœciowych zasobów œrodków pieniê¿nych a nastêpnie wp³yw na wartoœæ

przedsiêbiorstwa w oparciu o rentê wieczyst¹:

I

I' -~CF;=I ~~TCC=ANWCxk=144557xO,15=21684= ...

t (l-T)

I

. (~CF: )x(l-T) -21684xO,8

r ~V=~CF: + t=I...~=-144557+=-260205

~ t=O k 0,15

I Jak widaæ, utrzymywanie takiego poziomu ostro¿noœciowych zasobów œrodków pie-

I niê¿nych, jaki wynika z odchylenia standardowego na poziomie 35466, skutkuje obni-

.1 ¿eniem wartoœci przedsiêbiorstwa 0260205 z³. Jeœli uda³oby siê zarz¹dowi przedsiê-

I
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