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GRZEGORZ MICHALSKI

Zarzc:tdzanie finansami mikro- i malych

przedsi~biorstw w warunkach ryzyka ~

wynikajc:tcego z globalizacji r

Wst~

IZarzqdzanie finansami mikro- i malych przedsi~biorstw stawia sobie

za cel maksymalizacj~ korzysci finansowych i pozafinansowych ich

wlascicieli. W niniejszym artykule skupiona zostanie uwaga na flnan-

sowych korzysciach wlasciciela, znajdujqcych sw6j wyraz w maksyma-

lizacji wartosci jego majqtku. Maksymalizacja wartosci mikro- i malych [

przedsi~biorstw (dalej: MiMP), w najprostszym uj~ciu, jest wynikiem

slimy zaktualizowanych po koszcie kapitalu, oczekiwanych strumieni

pieni~znych generowanych przez MiMP. Mozna t~ zaleznosc przedsta-

wic na podstawie r6wnania (1):

V = !-~~ -. (1)

msp '=1 (1 +k)'

gdzie:

Vp - warto§c MiMP,

FCF, - warto§c oczekiwanych przepiyw6w pieni~znych generowanych przez
MiMP w okresie t,

k - stopa dyskontowa wynikaj'lca z kosztu kapitalu dost~pnego dla MiMP.

IMaksymalizacj~ wartosci MiMP osiqga si~ przez:

. dqzenie do maksymalizacji oczekiwanych przepiyw6w pieni~z-

nych;
. minimalizacj~ kosztu kapitalu finansujqcego dzialalnosc przedsi~-

biorstwa;

. maksymalizacj~ okresu zycia przedsi~biorstwa (przy zalozeniu, ze ~

b~dzie ono przez calf czas generowac dodatnie przepiywy pieni~z-

fie).

J
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Potrzeba ograniczania ryzyka globalizacji
w zarzC}dzaniu finansami MiMP

MiMP zwi~kszajq swojq wartosc m.in. przez maksymalizacj~ okresu

zycia przedsi~biorstwa, przy zalozeniu generowania przez nie dodat-

nich przepiyw6w pieni~znych oraz minimalizacj~ kosztu kapitalu.
Obie te wartosci Sq wrazliwe na poziom ryzyka zwiqzanego z dzialal- .

nosciq przedsi~biorstwa.

Ryzyko, w warunkach kt6rego dziala przedsi~biorstwo, dzieli si~ na sys-

~ tematyczne i niesystematyczne. Ryzyko n i e s y s t e mat y c z n e do-. tyczy jedynie samego przedsi~biorstwa, natorniast s y s t e mat y c z n e

- wszystkich podmiot6w gospodarczych dzialajqcych w okreslonej

przestrzeni gospodarczej. Sklada si~ ono z ryzyka politycznego, zmian

kursu walutowego, zmian stopy procentowej oraz piynnosci (pojem-

noscO rynku. Elementy wpiywajqce na poziom ryzyka systematyczne-

go Sq znacznie bardziej odczuwane przez przedsi~biorstwa, kt6re dzia-
J lajq w gospodarkach otwartych, powiqzanych w wyniku globalizacji

I, z innymi niz krajowa gospodarkami. Takie efekty w dalszym ciqgu roz-

. wazan okreslane b~dq jako r y z y k 0 g lob a 1 i z a c j i (wynikajqce
z globalizacjO.

II'. Wraz ze wzrostem ryzyka globalizacji obniza si~ prawdopodobien-

stwo dlugiego okresu zycia przedsi~biorstwa, a wzrasta prawdopodo-
* bienstwo jego upadlosci. Natomiast koszt kapitalu jest tym wyzszy, im

ii' wyzszy jest poziom ryzyka, poniewaz w zwiqzku z ryzykiem dostawcy

kapitalu domagajq si~ wyzszej stopy zwrotu.,
I W procesie zarzqdzania finansami MiMP mozna stosowac zar6wno

! metody bezposrednio uwzgl~dniajqce ryzyko globalizacji, jak i po-
i srednio. Artykul ten zajmuje si~ obiema grupami metod - dost~pnymi

. dla MiMP dzi~ki swojej prostocie przy r6wnoczesnym walorze ich wy-

sokiej przydatnosci informacyjnej. W obu przypadkach ryzyko globa-

. lizacji maze zostac przez mikro- tub malego przedsi~biorc~ uwzgl~d-

\ nione w spos6b umozuwiajqcy podj~cie odpowiedniej decyzji.

Metody bezposrednio uwzgl~dniajC}ce
I ryzyko globalizacji dla MiMP

W procesie oceniania finansowych decyzji przedsi~biorstwa, podej-

) mowanych w warunkach ryzyka, poza metodami uwzgl~dniajqcymi

ryzyko w spos6b posredni, istniejq metody bezposrednie oparte na:

)

!

\
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48 Grzegorz Michalski. oszacowaniu wsp61czynnika zmiennosci miary oceniajqcej efektyw-

nosc dzia1ania b~dqcego przedmiotem decyzji;
. modyfikacji miar 0 korekty wynikajqce z koniecznosci uwzgl~d-

nienia ryzyka.
W s p 61 c z y n n i k z m i e n nos c i (coefficient of variation) jest

miarq ryzyka informujqcq 0 tym, jaki poziom ryzyka przypada na jednostk~

parametru finansowego. Wyznacza si~ go na podstawie wzoru (2):

~ ~n (1)

-.L(x, _X)2

n 1=1

v =
x-,

gdzie: Vx - wsp61czynnik zmiennosci par:metru finansowego, ;:'l'~:'!':

n - liczba obserwacji,
x, - analizowany parametr finansowy w okresie t,
x - przeci~tny poziom analizowanego parametru finansowego dla n obserwacji.

Przy stosowaniu tej miary pierwszenstwo realizacji powinny miec

przedsi~wzi~cia, kt6rych wyniki charakteryzujq si~ nizszym pozio-

,

mem wsp61czynnika zmiennosci. Pomocne jest tu uwzgl~dnianie kry-

terium Markowitza (Markowitz portfolios) polegajqce na: a) jesli ocze- .

kiwana stopa zwrotu dla dw6ch inwestycji jest identyczna, nalezy kie-
rowac si~ minimalizacjq ryzyka; b) jesli ryzyko dla dw6ch inwestycji

jest jednakowe, nalezy kierowac si~ maksymalizacjq oczekiwanej sto-

py zwrotu i wybrac do realizacji projekt inwestycyjny 0 wyzszej ocze- '

kiwanej storie zwrotu.

stopa

zwrotu

["/oj ,

.

A

~

: .

: .

; B D

,

.C. :

! Ii'

ryzyko

Rys. 1. Kryterium Markowitza I

1. r 6 d 1 0: Opracowanie wlasne.

I

)
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Zgodnie z kryterium Markowitza (rys. 1), majqc do wyborn jednq

z propozycji A i C, nalezy wybrac inwestycj~ A, poniewaz przy takim

t samym ryzyku charakteryzuje si~ wyZSZq oczekiwanq stopq zwrotu.

Podobnie z dw6ch projekt6w BiD, nalezy wybrac projekt B, ponie-

I waz przy takiej samej oczekiwanej stopie dochodu jej realizacja wiqze

~ si~ z nizszym ryzykiem niz projekt D.

\ Kolejnq bezposredniq metod'!: jest r 6 w now a z n i k pew nos c i

~ (certainty equivalent). Za r6wnowaznik pewnosci uwaza si~ korzysc

: zwiqzanq z projektem inwestycyjnym lub dowolnq decyzjq finansowq

t 0 zerowym ryzyku. Korzysc jest uznawana wtedy za r6wnowaZnik pew-

nosci dla innego projektu inwestycyjnego, 0 takiej samej uzytecznosci )
~ dla inwestora, lecz obarczonego niezerowym ryzykiem. W trakcie

t l, analizy inwestycji lub dowolnej decyzji finansowej, r6wnowaznik pew-

nosci znajduje zastosowanie poprzez zastqpienie generowanych

# w wyniku korzysci niepewnych przeplyw6w pieni~znych przepiywami

nizszymi i wolnymi od ryzyka. Na podstawie r6wnowaznika pewnosci

~ dokonac mozna modyfikacji metod oceny efektywnosci projekt6w in-

\ westycyjnych. Najcz~sciej spotykana jest modyfikacja war t 0 s c i

1 0 b e c n e j net t 0:

~ NPV RF = !~L":.!:~ I' (3)

, t=o(l+kRF)

gdzie:

, NPVRJo'- warto~c obecna netto w warunkach zerowego ryzyka,

at - wsp61czynnik r6wnowaznika pewno~ci.

, FCFt - oczekiwane wolne przepiywy pienic;zne w okresie t,

kRF - stopa dyskontowa odzwierciedlajqca (alternatywny) koszt kapitalu w wa-
. runkach zerowego ryzyka,

n - okres zycia projektu.

;

Podejmowanie decyzji na podstawie tak oszacowanej wartosci obec-

, nej netto jest identyczne, jak w przypadku standardowej miary. ]esli

wartosc obecna netto jest wi~ksza od zera, projekt nalezy uznac za

" efektywny, gdyz w wyniku jego podj~cia wartosc przedsi~biorstwa rea-

f lizujqcego dane przedsi~wzi~cie wzrosnie.

I

f Ostatniq metodq bezposredniq, uzytecznq dla MiMP, jest met 0 d a

,

. [ s top Y d y s k 0 n t a uwzgl~dniajqca ryzyko (risk adjusted discount

rate method). Idea tej metody wyrazona jest warunkowo: wyzsze ryzy-

I ko maze byc przez decydenta zaakceptowane wtedy, gdy w zamian

za nie oferowana jest odpowiednia premia. Wynika stqd, ze im wyzsze

I

\
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50 Grzegorz Michalski

jest ryzyko, tym wyzszej stopy zwrotu oczekuje inwestor. Metoda ta

stosowana jest do szacowania wielu parametr6w okreSlajqcych efektyw-

nos~ projekt6w poddanych analizie. Jednym z nich jest war t 0 s ~

0 b e c n a net tow 0 1 n a 0 dry z y k a:

NPV = ~ FCF,

RF L "

,:0(1 +RADR) (4)

gdzie:

NPVRF- wolna od ryzyka warto~t. obecna netto,
FCp, - watne przepiywy pieni~i.ne generowane przez projekt inwestycyjny

w oresie 1,

RADR - stopa dyskonta uwzgl~dniaj'}ca ryzyko, kt6ra szacowana jest wedlug
wzoru:

RADR =kRF+Px(kM-kRF), (5)

gdzie:

kRf' - stopa dochodu wolna od ryzyka, -
Px- wsp61czynnik beta projektu x,
kM - stopa dochodu charakterystyczna dla rynku, na kt6rym realizowane S'} po-

dobne projekty do projektu x.

Podobnie jak dla metody r6wnowaznika pewnosci, podejmowanie

decyzji na podstawie tak oszacowanej wartosci obecnej netto jest iden-

tyczne, jak w przypadku standardowej miary. Jesli jest ana wi~ksza od

zeTa, projekt nalezy uzna~ za efektywny, gdyz w wyniku jego podj~cia

wartos~ przedsi~biorstwa realizujqcego dane przedsi~wzi~cie wzros-

nie.

Poza metodami bezposrednio uwzgl~dniajqcymi ryzyko, MiMP majq

do dyspozycji metody uwzgl~dniajqce ten wazny parametr posrednio.

Analiza scenariuszy

A n a 1 i z a s c e n a r ius z y (scenario analysis) jest metodq po-

srednio uwzgl~dniajqcq ryzyko, sluzqcq do analizy ryzyka zwiqzanego
z zarzqdzaniem finansarni przedsi~biorstwa realizowanym w warunkach

niepewnosci. polega ana na sporzqdzeniu dla inwestycji podejmowa-

nej przez MiMP prognozy ksztahowania si~ czynnik6w wplywajqcych

na wartos~ obecnq netto inwestycji, w r6znych warunkach przyszlych

scenariuszy rozwoju sytuacji. Zaleca si~ analiz~ trzech scenariuszy:

(a) najbardziej prawdopodobnego; (b) optymistycznego; (c) pesymis- ;

tycznego. W wyniku analizy scenariuszy otrzymuje si~ wartosci obec-
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~ ne netto dla kazdego scenariusza. ]esli znane s~ prawdopodobieI'istwa

~ wyst~pienia kazdego z nich, mozna obliczyc wartosc oczekiwan~ war-
tosci obecnej netto na podstawie wzoru (6):

~ E(NPV)=PbNPVb +PsoNPVso + Po NPVo +PspNPVsp +ppNPV p' (6)

gdzie:

. PI - prawdopodobiel'istwo realizacji i-tego scenariusza,
NPVj - warto~~ obecna netto dla i-tego scenariusza.

.

Nast~pnym krokiem analizy maze byc pomiar ryzyka danego projek-

~ tu inwestycyjnego.

I

Przyklad 1

: Czy przedsi~biorstwo XY powinno realizowac projekt inwestycyjny,

kt6ry, w przypadku realizacji najbardziej prawdopodobnego scenariu-

I sza, b~dzie si~ wi~zal z uzyskaniem nast~puj~cych wynik6w: przycho-

d6w ze sprzedazy w roku pierwszym - 25 000 zl, drugim - 29 000 zl,

I trzecim - 35 000 zl i czwartym - 18 000 zl, jesli naklad pocz~tkowy wy-

, nasi 34 000 zl? Koszty stale bel amortyzacji wynosz~ 7000 zl w kazdym

roku, w kt6rym nast~puje przych6d, a amortyzacja wynosi 5200 zl rocz-

. nie. Koszty zmienne b~d~ ksztattowac si~ w wysokosci 25% przycho-

d6w ze sprzedazy. Realizacja projektu przyczyni si~ do zmian kapitalu. obrotowego netto, kt6rego poziom w przypadku realizacji ~dzie wyzszy

0 wielkosc odpowiadaj,,!c~ 15% przyrostu przychod6w ze sprzedazy

. w roku nast~pnym. Decyzj~ naleiy podj~c na podstawie wartosci obec-

. nej netto projektu.

Koszt kapitalu wlasnego zwyklego (z zysk6w zatrzymanych) to L + 7%.

Koszt kapitalu zwyklego pochodz~cego ze sprzedazy nowych udzia-
16w w przedsi~biorstwie XY wynosi L + 100/0, a udzial kapitalu zwyklego

. z nowych udzial6w stanowi 20% kapitalu wlasnego. Koszt kapitalu

. pochodz~cego z emisji weksli (identycznych w konstrukcji obliga-

cjom) to L + 1 %, a jego udzial wynosi 40% kapitalu obcego. Reszt~ ka-

. pitalu stanowi kredyt, kt6rego koszt to L + 4%. Kapital wlasny stanowi

50%. Efektywna stopa podatku przedsi~biorstwa XY wynosi 27%. Sto-

. pa L jest rynkow~ stop~ procentow~ i wynosi obecnie 5%.

Przewidywany scenariusz wyst~pi z prawdopodobieI'istwem 62%.

.

Opr6cz tego przedsi~biorstwo dysponuje danymi na temat prawdopo-

dobieI'istw wyst~pienia: scenariusza optymistycznego (12%) oral sce-

nariusza pesymistycznego (26%).
, Scenariusz optymistyczny zaklada, ze przychody ze sprzedazy b~d~

w kazdym roku wyzsze 010% w stosunku do scenariusza najbardziej

\

.

.
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prawdopodobnego, natomiast 0 10% nizsze w stosunku do danych

scenariusza najbardziej prawdopodobnego b~dq: stopa procentowa L,

koszty stale bez amortyzacji, zaangazowanie kapitalu obrotowego

netto, a stopa podatku obnizy si~ do 19%. Scenariusz pesymistyczny

zaklada, ze przychody ze sprzedaiy b~dq w kazdym roku nizsze 0 20%

w stosunku do scenariusza najbardziej prawdopodobnego, natomiast

010% wyzsze w stosunku do danych scenariusza najbardziej prawdo-

podobnego b~dq: stopa procentowa L, koszty stale bez amortyzacji,

zaangazowanie kapitalu obrotowego netto, natomiast efektywna sto-

pa opodatkowania pozostanie bez zmian.

Pierwszym krokiem zastosowania tej melody jest oszacowanie

przepiyw6w pieni~znych dla sytuacji najbardziej prawdopodobnej

oraz oszacowanie dla niej sredniego wazonego kosztu kapitalu i obli-

czenie wartosci obecnej netto projektu.

Tabela 1

Szacowanie przyszlych prognozowanych wolnych przeplyw6w pieni{!znych

dla sytuacji hazowej [zlJ

. ., Przeplyw srodk6w pieni~znych
Lp. Skladn!kl .p~zep~ow w przedzialach czasowvch:

plem~znych 0 1 2 .3 4

1. Przychody ze sprzedazy (CR) -34 000 25 000 29 000 35 000 18 000

[Iub naklad poczatkowv (CFn)]

2. Koszty stale bez amortVzacii (KSRA) 0 7 000 7 000 7 000 7 000

3. KosztV zmienne (KZ) = 0 25 . (CR) 0 6250 7250 8750 4 500

4. AmortVzacia (DeD.) 0 5 200 5 200 5 200 5 200
5. EBIT-(CR-KSRA-KZ-De/J.) - 6550 9550 14050 1300
6. Podatek (TAX) = EBIT. 027 0 1769 2579 3794 351

7. BAT= (CR- KSRA - KZ- De/J. - TAX) 0 4781 6971 10256 949

8. AmortVzacia (De/J.) 0 5 200 5 200 5 200 5 200

9. r;~~.kapitalu obrotowego netto 3750 600 900 (-2550) (-2700)

10. Przyrost nowych inwestycji 0 0 0 0 0

operacvinvch (LlIO)

11. Prognozowane wolne przeplywy

pieni~zne (FCP) = (BA7) + (Dep.) - -37750 9 381 11 271 18006 8849
(LlNWC) - (LlIO)

I

. LlNWC= 0,15' (CRn+l - CRn).
,

Opracowano na podstawie danych hipotetycznych.

Nast~pnie nalezy oszacowac sredni wazony j{oszt kapitalu:

WACC B =OJ .OJ5 +0,4.0J2 +0,2.0,06.(1-0,27) +O~ .0,09.(1-0,27) =
,

=0,0915 =9,15%

)

,
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.. Kolejnym krokiem jest obliczenie bazowego poziomu wartosci obec-

nej netto:

NPV =-37750+~+-.!~+~~+-~=386,27z1.

B 1,0915 1,09152 1,09153 1,09154 ~

Jak widac, w sytuacji bazowej, kt6ra r6wnoczesnie jest najbardziej

prawdopodobna, NPV jest dodatnia, co sugeruje, ze realizacja ocenia-

nego projektu jest korzystna i przyczyniac si~ b~dzie do wzrostu war-

tosci przedsi~biorstWa.

W podobny spos6b dokonuje si~ obliczen dla scenariusza pesymi-

stycznego. Ponownie pierwszym krokiem jest oszacowanie przepiyw6w

pieni~znych.

Tabela 2

Szacoulanie prognozowanych przysziych wolnych przepiyw6w pieni{!znych dla

scenariusza pe.\'ymistycznego [zlJ

Przeplyw srodk6w pienir;znych
Lp. Sktadniki przeplyw6w pienir;znych w rzedziatach czaso ch

0 1 2 4

1, P chod zes rzedaz (CR) -3400 20000 23200 28000 14400

0

0 7 700 7 700 7 700 7 700
0 5000 5800 7000 3600
0 5200 5200 §

- 2 100 2 100) ",.',,~

0 567 (-567) :I~;(i 0 1 5 1 533)

. 0 5 200 5 200 5 200 5 200 :,~:

9. ~;~st.kapltatu obrotowego netto 3300 528 792 (-2244) (-2 376) ~,'~

10, Przyrost nowych inwestycji 0 0 0 0 0

11. Prognozowane wolne przepiywy
pienir;zne -37300 6 205 7 693 13 357 6 043

(FCp) = (BA7) + (D ,) - (LINWG) - (1110)

.LINWC= 0,165. (CRn+\ - CR,;J.
Opracowane na podstawie danych hipotetycznych.

Nast~pnie nalezy oszacowac sredni wazony koszt kapitalu dla sce-

nariusza pesymistycznego:

WACC p =0,1.0,155 +0,4.0,125 +0,2 .0,065 .(1-0,27) +0,3 .0,095.(1-0,27) =

=0,0958 =9,58%.

Kolejnym krokiem jest obliczenie wartosci obecnej netto dla scena-

riusza pesymistycznego:
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6205 7693 13357 6043
NPV p = -37 300 + - + + + = -10 888.55z1.

1,0958 1,09582 1,09583 1,09584

Jak widac, w scenariuszu pesymistycznym NPVjest ujemna. Wana-

logiczny spos6b szacuje si~ wartosc obecnCl netto dla scenariusza op-

tymistycznego.

Tabela 3

Szacolvanie przepiyw6w pienif?:i:nych dla scenariusza optymistycznego [zlJ

Przeplyw srodk6w pieni~znych

Lp. Skladniki przeplyw6w pieni~znych w rzedzialach czaso ch

0 1 2 4

1. prz chod ze s rzedazy (CR) -34000 40

0 00

0 60

0 00

80

72

08

00

9. prz rost ka italu obrotowego netto 3 713 594 891 (-3059) (-2138)

10. estycji 0 0 0 0 0

11. Prognozowane wo ne przeplywy
pieni~zne netto (PCP) = (£A7) + (Dep.) -37713 11997 14373 22333 7646

- (ANWC) - (AIO)

'LINWC= 0,135 . (CRn+l - CR,,).
Opracowano na podstawie Qanych hipotetycznych.

Nast~pnie nalezy oszacowac sredni wazony koszt kapitalu dla sce-
nariusza optymistycznego:

WACCo =0,1.0,145 +0,4.0,115 +0,2.0,055 .(1-0,19) +0,3 .0,085 .(1-0,19) =

=0,09=9%

Kolejnym krokiem jest obliczenie wartosci obecnej netto dla scena-

riusza optymistycznego:
Jak widac, w scenariuszu optymistycznym NPV jest dodatnia.

NPV: =-37 713+~+~+~~+~=804621zl.
0 1,09 1,092 1,093 1,094 '

Aby podjClc ostatecznCl decyzj~, uwzgl~dniajClc ryzyko zwiClzane z da-

nym projektem inwestycyjnym, nalezy posluzyc si~ wzorem (6) i osza-

cowac wartosc oczekiwanCl wartosci obecnej netto:

E(NPV) =0,62.386,27 +0,26.(-10888.55) +0,12.8046,21 = -1626

~
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Zatem posluzenie si~ analizq scenariuszy ujawnilo, ze nie nalezy re-

alizowac ocenianego przez przedsi~biorstwo projektu inwestycyjne-

go,. poniewa~ wa~osc o~z~kiwana wartosci obecnej ~etto jest uj~mna \.
(mlmo to, ze najbardzlej prawdopodobny scenanusz zapowladal J

oplacalnosc inwestycji).

Analiza wrazliwosci

A n a 1 i z a w r a z 1 i w 0 s c i (sensitivity analysis) sluzy do analizy

projekt6w inwestycyjnych tub dowolnych decyzji podejmowanych

przez MiMP w trakcie zarzqdzania finansami w warunkach ryzyka,

przez zbadanie wrazliwosci ich wartosci obecnej netto na zmiany po-

jedynczych czynnik6w ksztaltujqcych efektywnosc inwestycji. Polega
Dna na badaniu wPlywu zmian poszczeg6lnych czynnik6w projektu

inwestycyjnego MiMP poddawanego analizie na jego efektywnosc,

przy zalozeniu niezmiennosci pozostalych. Istniejq dwa podstawowe

warianty analizy wrazliwosci projekt6w inwestycyjnych:

. sprawdza si~ poziom zmian NPV; jesli konkretny czynnik wplywa-

jqcy na efektywnosc zmieni si~ 0 ustalonq wartoscj
. ustala si~ wielkosci poszczeg6lnych czynnik6w ksztaltujqcych efek-

tywnosc, dla kt6rych NPVprojektu = o.

Przyklad 2
Dla malego przedsi~biorstwa XY nalezy dokonac analizy wrazliwo-

sci wartosci obecnej netto projektu na zmiany: przychod6w ze sprze-

dazy, story procentowej L, koszt6w stalych bez amortyzacji oraz zaan-
gazowania kapitalu obrotowego netto. Kazda z tych zmiennych maze

[ odchylic si~ w stosunku do swojego poziomu bazowego 0 20%.

l Dla sytuacji bazowej przewiduje si~ osiqgni~cie nast~pujqcych wyni-

k6w: przychody ze sprzedazy w roku pierwszym wyniosq - 25 000 zl,

drugim - 29 000 zl, trzecim - 35 000 zl i czwartym - 18 000 zl. Naklad

poczqtkowy wyniesie 34 000 zl. Koszty stale bez amortyzacji wyniosq
7000 zl w kazdym roku, w kt6rym nast::J:pi przych6d ze sprzedazy,

a amortyzacja wynosi 5200 zlotych rocznie. Koszty zmienne b~dq

ksztaltowac si~ na poziomie 25% przychod6w ze sprzedazy. Realiza-

cja projektu przyczyni si~ do zmian kapitalu obrotowego netto, kt6rego
poziom w przypadku realizacji b~dzie wyzszy 0 wielkosc odpowia-

dajqCq 15% przyrostu przychod6w ze sprzedazy w roku nast~pnym.

: Koszt kapitalu wlasnego zwyklego to L + 7%. Koszt kapitalu wlasne-

go zwyklego, pochodzqcego ze sprzedazy nowych udzial6w przed-

Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji (Financial Management of Micro- 
and Small Firms in Globalisation Risk Influence, in Polish),  [in:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (ed.),  
PAN o. w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, WSZiA w Opolu, Opole 2006, ISBN: 83-88980-38-6, t.2, p. 46-64



56 Grzegorz Michalski

si~biorstwa XY, wynosi L + 10%, a udzial kapitalu pochodz,!:cego z no-

wych udzial6w stanowi 20% kapitalu wlasnego. Koszt kapitalu po- \

chodz,!:cego z emisji weksli tor + 1%, a jego udzial wynosi 40% kapi- !

talu obcego. Reszt~ kapitalu stanowi kredyt, kt6rego koszt to L + 4%.

Kapital wlasny stanowi 50%. Przedsi~biorstwo XY placi podatek

w wysokosci 27%. Stopa L jest rynkow,!: stop,!: procentow'!: i wynosi

obecnie 5%. Sytuacj~ bazow,!: opisuje tab. 1. Na jej podstawie oszaco-

wanD bazowy poziom sredniego wazonego kosztu kapitalu, kt6ry wy-

nasi 9,15% oraz bazowy poziom wartosci obecnej netto, kt6ry wynosi

386,27 zl. Analiza wrazliwosci dokonana zostanie dla trzech czynni-
k6w. Tabela 4 przedstawia ich mozliwe poziomy.

Tabela 4
Poziomy czynnik6w wpiywajqcycb na efektywnosc projektu analizowanego

przez przedsif!biorstwo XY

Wariant: CR [zl] CR2[zl) CR [zl) CR-/[zl) L [%] KSRA [zl)

Mak~mal~ 30 000 34 800 42 000 21 600 6 8 400

Bazovvy 25 000 29 000 35 000 18 000 5 7 000
Minimal~ 20000 23200 28000 14400 4 5600

Z r 6 d I 0: Opracowanie wlasne.

Pierwszym krokiem jest oszacowanie przeplyw6w pieni~znych dla

wariantu maksymalnych przychod6w ze sprzedazy oraz oszacowanie

dla niego sredniego wazonego kosztu kapitalu i obliczenie wartosci
obecnej netto projektu.

Tabela 5
Szacowanie przepiyw6w pienif!znycb dla wariantu maksymalnycb przycbod6w

ze sprzedazy [zlj

. . - Przeplyw srodk6w pienif;znych
L Skladrukl przeplywow w przedzialach czasowvch

p. pienif;znych 0 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7
1 Przychody ze sprzedazy (CR) -34 000 30000 34 800 42 000 21 600

. [lub naklad poczatkovvy (CFo)J

2. Koszty stale bez amortvza~ (KSM 0 7 000 7 000 7 000 7 000

3. Kos~zmienne (KZ) = 0 25 . (CR) 0 7500 8700 10500 5400

4. Amortyzacja (DeP.) 0 5 200 5 200 5 200 5 200

5. EEIT= (CR-KSRA-KZ-Dep.) - 10300 13900 19300 4000

6. Podatek (TAX) = EElT. 0-,-27 0 2781 3753 5211 1080

7. EAT=(CR-KSBA-KZ-Dep.-TAX) 0 7519 10147 14089 2920

8. AmQrtYzacia (DeD.) 0 5 200 5 200 5 200 5 200

9 Przyrost.kapitalu obrotowego netto 4 500 720 1 080 (-3060) (-3240)

. (LlNWG)

,,'-
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!cd. tab. 5

1 2 3 4 5 6 7

10 Przyrost nowych inwestycji 0 0 0 0 0. operacyjl:!Yfh (L1IO)

Prognozowane watne przeplywy

11. pieni~zne (FCf) = (EA 7) + (Dep.) - -38 500 11 999 14 267 22 349 11 360
(L1NWG) - (L1IO)

. L1NWC= 0.15 . (CRn+l - CR,J.

Opracowano na podstawie danych hipotetycznych.

5redni waiony koszt kapitalu wynosi tyle, ile dla sytuacji bazowej,

czyli 9,15%. Kolejnym krokiem jest obliczenie poziomu wartosci obec-

nej netto dla maksymalnej wartosci prZychod6w ze sprzedaiy:

NPV = -38 500 + ~ + ~~ + E~ + ~~ = 9658,44z1.

maxCR 1,0915 1,09152 1,09153 1,09154

Na tej podstawie moina oszacowac przybliion'lc wartosc obecn'lc

netto dla minimalnego poziomu przychod6w ze sprzedaiy:

NPV minCR = NPV B -(NPV maxCR - NPV B) =386,27 -(9658,44-386,27) =

= 8885,9 zl.

t NPV ma.CR 9658

t.

NPVB

386

min. max CR

~;;;£~

NPVminCR

-8886

NPV max- NPVdla przychod6w ze sprzedazy na najwyiszym poziomie (max CR).

NPV B - NPVbazowe.

NPV mln CR - NPV dla przychod6w ze sprzedazy na najnizszym poziomie (min CR).

Rys. 2. Wrazliwosc wartosci obecnej netto projektu na zmiany przychod6w

ze sprzedazy
Z r 6 d 1 0: Opracowanie wlasne.

Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji (Financial Management of Micro- 
and Small Firms in Globalisation Risk Influence, in Polish),  [in:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (ed.),  
PAN o. w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, WSZiA w Opolu, Opole 2006, ISBN: 83-88980-38-6, t.2, p. 46-64



58 Grzegorz Michalski

Z wyliczen wynika, ze wartosc obecna netto projektu jest wrazliwa

na zmiany przychod6w ze sprzedazy i nawet przy niewielkim ich ob-

nizeniu jej poziom spada ponizej zeTa, przesqdzajqc 0 nieefektywnosci

projektu.

Nast~pnym czynnikiem, na zmiany kt6rego nalezy dokonac analizy

wrazliwosci, jest stopa procentowa L.
Przeplywy pieni~zne generowane przez projekt przy wyzszej stopie

procentowej L b~dq takie same, jak w przypadku wariantu bazowego.

Natomiast sredni wazony koszt kapitalu si~ zmieni, poniewaz stopa

procentowa L wzrosnie 0 20% w stosunku do swojego poziomu bazo-

wego i b~dzie wynosila 6%:

WACC maxL =0,1.0,16 +0,4.0,13 +0,2.0,07.(1-0,27) +0,3 .(1 ~0,27) =0,1001 =

=10,01%.

Kolejnym krokiem jest obliczenie poziomu wartosci obecnej netto:

NPV =-37750+~+~~+~+-~=342,14z1.

maxi 1,1001 1,10012 1,0013 1,10014

W podobny spos6b szacuje si~ sredni wazony koszt kapitalu dla mi-

nimalnego poziomu stopy procentowej L:

WACC mint =0,1.0,14+0,4.0,11 +0,2 .0,05 .(1-0,27) +0,3 .0,08.(1-0,27) =

=0,0828 =8,28%.

Nast~pnie nalezy wyznaczyc wartosc obecnq netto dla minimalnego

poziomu stopy L:

NPV =-37750+~+~~+~~+-~=1147,21z1.mll,L 1,0828 1,08282 1,08283 1,08284

Jak widac z rysunku 2, efektywnosc projektu jest mniej wrazliwa na

zmiany stopy procentowej niz na zmiany przychodow ze sprzedazy,

jednakze juz niewielki jej wzrost powoduje spadek poziomu wartosci

obecnej netto ponizej zeTa.
Kolejnym czynnikiem, kt6rego wpiyw na wartosc obecnq netto na-

lezy zbadac, jest poziom koszt6w stalych bez amortyzacji. Pierwszym

krokiem zbadania tej wrazliwosci jest oszacowanie przepiyw6w pie-

ni~znych przy maksymalnych kosztach stalych bez amortyzacji.
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I

9658

,

~

i-i

[

NPVminL 1 147i 386

NPVmaxl -342 m

~"..

;\

~886

NPV mln L - NPV dla najwyi,szego poziomu story procentowej L (max L)

NPV max L - NPV dla najnii,szego poziomu story procentowej L (min L)

Rys. 3. Wrai.liwo~~ warto~ci obecnej netto projektu na zmiany story procentowej

Z r 6 d t 0: Opracowanie wtasne.
,

Tabela 6

Szacowanie przepiyw6w pienif!znych dla maksymalnego poziomu koszt6w stalych

hex amortyzacji dla projektu rozwazanego przez XY [xl]

Przeptyw srodk6w pieni~znych w prze-
Lp. Sktadniki przeptyw6w pieni~i,nych dziatach czasowvch

0 1 2 3 4
1. Przychody ze sprzedazy (CR) flub -3400 25000 '>9000 35000 18000

naktad ooczatkowv (CPn)) -
2. Koszty state bez amoftvzacii (KSRA) 0 8 400 8 400 8 400 8 400
3. KosztV zmienne (KZ) = 0 25 . (CR) 0 6 250 7 250 8750 4 500

4. AmortVzacia (DeD.) 0 5 200 5 200 5 200 5 200
5. EBlT=(CR-KSRA-KZ-De/J.) - 5150 8150 12650 (-100)

6. Podatek (TAX) = EBlT. 027 0 1391 2201 3416 (-27)

7. EAT-(CR-KSRA-KZ-De/J.-TAX) 0 3759 5949 9234 (-73)

8. Amortvzacia (De/J.) 0 5 200 5 200 5 200 5 200
9. ~~~~.kaPitatu obrotowego netto 3750 600 900 (-2550) (-2700)

10. Przyrost nowych inwestycji 0 0 0 0 0
ooeracvinvch (AlO)

11. Prognozowane wolne przeptywy
pieni~zne (FCP) - (EA7) + (Dep.) - -37750 8359 10249 16984 7827

(ANWG) - (AID)

'ANWC= 0,15. (CR,,+] - CRn).
Opracowano na podstawie danych hipotetycznych.

.

.
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5redni wazony koszt kapitalu jest identyczny jak w sytuacji bazowej

i wynosi 9,15%.

Kolejnym krokiem jest obliczenie poziomu wartosci obecnej netto

dla przepiyw6w oszacowanych z uwzgl~dnieniem wyzszych koszt6w

stalych bez amortyzacji:

NPV =-37 750+~ +~~ +~~ +-~ =-2913,85zl.

InaxKS 1,0915 1,09152 1,09153 1,09154

Na tej podstawie mozna oszacowac przyblizonq wartosc obecnq

netto dla minimalnego poziomu koszt6w stalych bez amortyzacji:

NPV mj"KS = NPV B -(NPV maxKS - NPV B) =386,27 -( -2913,85 -386,27) =

= 3686.39zl.

9658

N PV mi" KS 3686

- ~::::::~::::~"";~::~;---,,;'" 386

min baz max K58A

NPVmax KS -2914

-8886

NPV mln KS - NPV dla najwyzszego poziomu koszt6w stalych KS (max KS)

NPVma.'KS- NPVdla najnizszego poziomu koszt6w staiych KS(min KS)

Rys. 4. Wrazliwo§c warto§ci obecnej netto projektu na zmiany poziomu koszt6w

stalych bez amortyzacji

Z r 6 d 1 0: Opracowanie wlasne.

Jak widac z rys. 3, efektywnosc projektu jest bardziej wrazliwa na

zmiany koszt6w stalych bez amortyzacji nit na zmiany poziomu stapf

procentowej, ale mniej nit na zmiany przychod6w ze sprzedazy.

Ponadto jut niewielki jej wzrost powoduje spadek poziomu wartosci

obecnej netto projektu ponizej zera.
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i X Analiza drzew decyzYJnych

~ A n a I i z a d r z e w d e c y z y j n y c h (decision tree analysis)
znajduje zastosowanie wtedy, gdy poddawany analizie projekt inwes-

tycyjny sklada si~ z sekwencji decyzji, oraz gdy decyzje podejrnowane

w kolejnych rnornentach zalez,!: od wynik6w poprzednich decyzji.

j Obraz graficzny analizy drzew decyzyjnych podobny jest do drzewa.

I Wykres drzewa powinien uwzgl~dniac kolejnosc zdarzerl oraz zajrno-
I l wac si~ jedynie najistotniejszyrni z nich. Na wykresie zaznaczane s,!:
I zar6wno punkty decyzyjne, jak i losowe. Analiza drzew przeprowa-

I dzana jest natorniast od korlca (od efekt6w do decyzji, z kt6rych one
! wynikaj'!:). Na rysunku 5 przedstawiono drzewo decyzyjne uzywane

I do ornawianej analizy.
I,
i ik

f i nik

1.1
i

wynik

r wynik

I nik

It
..I' D - punkty decyzyjne, L - punkty losowe, Pi - prawdopodobienstwo i-tego zdarzenia 10-

sowego (oznaczone jako D.

Rys. 5. Drzewo decyzyjne

I Z r 6 d 1 0: Opracowanie wlasne.

I
II P r z y k I a d 3
i Przedsi~biorstwo Inter-Markt rozwaza podj~cie projektu inwestycyj-

I nego zwi,!:zanego z hodowl,!: dzdzownic. Okres zycia projektu okreslo-

I ny zostal na trzy lata. Naklad pocZ'J:tkowy zwiqzany z podj~ciern projektu

; wynosil 700 000 zl. Na podstawie analizy rynku i doswiadczerl przed-

f, si~biorstwa z innych rynk6w oszacowano prawdopodobne przeplywy

r
f pieni~zne wraz z prawdopodobierlstwarni ich wyst'!:pienia. Prognozy
; przeplyw6w zawiera drzewo decyzyjne przedstawione na rys. 6.

I
i

i
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Rys. 6. Drzewo decyzyjne projektu analizowanego przez Inter-Markt

(warto~ci przepiyw6w w tys. zO
Z r 6 d I 0: Opracowanie wlasne.

Nalezy oszacowac oczekiwan,!: warto~c obecn,!: netto projektu i zde-

cydowac, czy nalezy podj,!:c si~ jego realizacji, je~li wiadomo, ze ~red-
ni wazony koszt kapitalu oszacowano na poziomie 12%. Dla kazdej

mozliwo~ci prezentowanej przez drzewo decyzyjne nalezy obliczyc

warto~c obecn,!: netto, a nast~pnie oszacowac oczekiwan,!: warto~c

obecn,!: netto.

NPV =-700 000+~~~+~~~+.3.~=55113 43zl.

a 1,12 1,122 1,123 '

NPV: =-700 000+~~+~~+~Q=-51653 61zl.b 1,12 1,122 1,123 '

NPV = -700 000 +~ ~ +~ ~ +!~ ~ = 28 065 78 zl.

c 112 1122 1123 '

, , ,

NPV = -700000+ 200 000+ 600 OOO+~~ = -3710 12zl.

d 1,12 1,122 1,123 '

NPV = -700 000 +~ ~ + ~~ + ~QQ = -46 357 97 zl.

. 1,12 1,122 1,123 '
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NPV =-700 000+~~~+~~+!~~=-8194698z1.
f 112 1122 1123 '

, , ,

NPV =-700 000+~~~+~~+~~=140 640 94z1.

g 112 1122 1123 '

, , ,

NPV = -700 000 + 350 000 + 350 000 + !~~ = -23 06851 zl.

h 112 1122 1123 '

, , ,

NPV = -700 000 +~ ~ +~ ~ + ~~ = 280 14987 zl.

I 1,12 1,122 1,123 '

NPV. =-700 000+~~~+~~+~~=14 491163zl.

J - 1,12 1,122 1,123 '

Na podstawie tych danych nalezy oszacowac oczekiwan,!: wartosc

obecn,!: netto:

E(NPV) =55113,43.0,032 -51653,61.0,048 +28065,78.0,06 -3710,12.0,06 +

+46357,97.0,18 -81946,98.0,12 +140640,94.0,175 -23068,51.0,075 +

+280149,87.0,05 +144911,63.0,2 =101 789,20.

Otrzymana oczekiwana wartosc obecna netto jest wi~ksza od zera,

zatem projekt nalezy realizowac, poniewaz przyczyni si~ on do wzro- ~

stu wartosci przedsi~biorstwa. ~

"

Podsumowanie

Przedstawione w artykule metody przydatne S,!: do analizy ryzyka

w procesie zafZ'!:dzania finansami w prawie wszystkich MiMP. Ich pros-

torn i r6wnoczesnie zadowalaj,!:cy poziom mozliwosci oceny ryzyka S,!:

wystarczaj'!:c'!: rekomendacj,!: do ich powszechnego stosowania. S,!:

one sp6jne z g16wnym celem finansowym zarz,!:dzania przedsi~bior-

stwem, poniewaz wspomagaj,!: ograniczenie ryzyka w trakcie podej-

mowania decyzji finansowych, a co za tym idzie - wpiywaj,!: na wzrost

wartosci przedsi~biorstwa.
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