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Zarządzanie Wartością i Ryzykiem Przedsiębiorstwa [WUE] semestr LETNI 2009/10
 

- LISTA 1 - 

Forma zaliczenia wykładu/egzaminu: zdobycie minimum 51pkt (punktów), za: pracę zaliczeniową 

grupową (do 25pkt na każdego członka 2 lub 3 osobowej grupy), egzamin pisemny lub ustny (do 

100pkt), punkty z ćwiczeń (wg przelicznika: za dst: 0pkt, za plus dst: 4pkt, za db: 8pkt, za plus db: 

16pkt, za bdb: 32pkt, punkty z ćwiczeń nie są uwzględniane na egzaminie w terminie „zerowym”).    

 

Praca domowa - składowa egzaminu – zespołowa/grupowa (przeciętna maksymalna punktacja to do 25 

pkt. na osobę, za część A i B, obie części pracy są niezbędne do otrzymania jakichkolwiek punktów, 

tylko kompletne prace są oceniane). Deadline: (termin oddania): przed 20 KWIETNIA 2010 

(20.04.10).  

 

Praca domowa - składowa egzaminu – indywidualna.  

Termin oddania (tzw. deadline) do 10 maja 2010 (10.05.10). Przeciętna maksymalna punktacja to do 20 

pkt. za obie części C i D (obie części są niezbędne do otrzymania jakichkolwiek punktów, tylko 

kompletne prace są oceniane). 

 

Sposób oddania: elektronicznie (emailowo), na adres: 

 
Pracę należy wysłać w wersji *.doc lub *.docx lub *.pdf, nie należy wysyłać plików excela ani innego 

arkusza kalkulacyjnego. Tylko prace wysłane na prawidłowy adres będą brane pod uwagę. 

 

 

Literatura zalecana:  

1. A. Damodaran, Ryzyko strategiczne, Koźmiński Warszawa 2009. 

2. B.Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2007. 

3. H.Panjer, Operational Risk Modeling Analytics, Wiley 2006. 

4. P.Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, WN PWN 2007. 

5. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
6. http://www.rachunkowosc.com.pl/web/wskazniki_sektorowe 
7. E.Brigham, L.Gapenski; Financial Management; The Dryden Press, Chicago 1991. 

8. T.Jajuga, T.Słoński; Finanse spółek. Długoterminowe decyzje finansowe, Wyd. AE we Wrocławiu 1999. 

9. Praca zbiorowa pod red. W.Pluty: Budżetowanie kapitałów, PWE 2000. 

10. W. Pluta: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. PWE 2003. 

11. S.Ross, R.Westerfield, B.Jordan, Finanse przedsiębiorstw, DW ABC, Kraków 1999. 

12. R.Bealey, S.Myers, Podstawy finansów przedsiębiorstw, WN PWN, Warszawa 1999. 

13. G.Hawawini, C.Viallet, Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007. [GHCV] 

14. G.Michalski, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Waszawa 2010, ( 
http://4books.pl/produkty/profilProduktu/id/5645/ ), [ISBN: 978-83-7556-167-8]. 

15. W.Pluta, G.Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, CHBeck, Warszawa 2005. 

16. G.Michalski, Strategie finansowe przedsiębiorstw. ODDK Gdańsk 2009, [ISBN: 9788374265676]. 

17. G.Michalski, Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, ODDK Gdańsk 2008, [ISBN: 

9788374265096]. 

18. G.Michalski, K.Prędkiewicz, Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, CHBeck, Warszawa 2007. 
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===================================== 

PRACA EGZAMINACYJNA [PE01] Domowa Praca zaliczeniowa grupowa: 

UWAGA: Praca powinna być podpisana Imionami, Nazwiskami, numerami indeksów, nazwą uczelni, 

rodzajem studiów [MSD, MSW, MSU, MSZ, USM, ...], nazwą przedmiotu oraz miastem w którym 

odbywają się zajęcia, każdego członka zespołu. Informację tę należy powtórzyć zarówno w emailu, 

temacie emaila jak i w samej pracy. 

Pracę należy wysłać JEDNYM emailem. Wysyłki dokonuje leader grupy – ze swojego indywidualnego 

adresu email, na który też wyślę odpowiedź o rezultacie pracy. Proszę nie ponawiać wysyłania emaili z 

pracą, jeden raz wystarczy. 

 

Praca składa się z części A i części B. Obie części są obligatoryjne. 

 

ZADANIE: 

Opis stanu bazowego 

Przed przystąpieniem do przygotowania części A, należy opisać stan bazowy (wyjściowy).  

W sytuacji bazowej dokonujemy opisu i oceny możliwości powodzenia wdrożenia wymyślonego przez 

siebie nowego przedsięwzięcia [np. związanego z uruchomieniem nowej firmy lub uruchomienia 

nowego produktu w już istniejącej firmie. Początek funkcjonowania od 1 stycznia 2011, koniec 31 

grudnia roku zakończenia]. Wariant bazowy trwa minimum 8 lat. Stawka podatkowa i stawki 

amortyzacyjne według istniejących w Polsce przepisów (lub naszych wyobrażeń o nich). 

Brak któregokolwiek z elementów lub zastosowanie innego porządku i innej numeracji niż poniższa 

oznacza pracę nieprawidłowo przygotowaną. 

W opisie wariantu bazowego należy zachować poniższą numerację i kolejność (tzw. 10 kroków): 

1. Prognoza przychodów ze sprzedaży 

2. Cykl operacyjny 

3. Aktywa 

4. Zobowiązania wobec dostawców 

5. Kapitał zaangażowany 

6. Struktura kapitału 

7. Wolne przepływy pieniężne 

8. IRR 

9. Koszty kapitałów 

10. NPV 

 
[Część A]. 

Zarządzanie wartością.  

Decyzje co do: 

  struktury kapitału i co do 

  zakresu działalności  

i ich wpływ na wartość. 

 

Na podstawie określenia kosztów związanych z kosztami kapitałów, należy wybrać docelową strukturę 

kapitału, najlepiej przybliżającą nas do powiększania wartości przedsiębiorstwa. 

Relacja D/E wyznaczona w ten sposób, będzie również traktowana jako podstawowa przy wyznaczaniu 

optymalnego zakresu działalności, w tym celu należy wyznaczyć optymalny budżet inwestycyjny. 

Optymalny budżet inwestycyjny powinien określić skalę działalności. 

 

[Część B]. 

Zarządzanie wartością.  
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Decyzje co do odpowiedniego, najbardziej zwiększającego wartość przedsiębiorstwa podejścia 

do: 

 finansowania aktywów bieżących 

 inwestowania w aktywa bieżące 

 zarządzania kapitałem pracującym 

 zarządzania środkami pieniężnymi 

 zarządzania zapasami 

 zarządzania należnościami 

 
Pracę należy wysłać w wersji *.doc lub *.docx lub *.pdf, nie należy wysyłać plików excela/arkusza 

kalkulacyjnego. 

 

Prace należy wysłać JEDNYM emailem. Jeśli po 14 dniach roboczych od daty wysłania nie otrzymają 

Państwo odpowiedzi, można (ale nie trzeba!) wysłać sms na numer: 783318078 z informacją: dnia XX-

XX-XX o godz. XX.XX z emaila: xxxxx@xxxx.xx na email: xxxxx@xxxx.xx praca 

indywidualna/grupowa od nr indeksu xxx xxx, Uczelnia, imie i nazwisko leadera. 

Jest to przydatne aby sprawdzić czy email się nie zawieruszył, jeśli go nie znajdę, wtedy 

poproszę o ponowne przesłanie pracy. 

 
============================ 

 

PRACA EGZAMINACYJNA [PE02] Praca domowa – indywidualna. 
UWAGA: Praca powinna być podpisana Imieniem, Nazwiskiem, numerem indeksu, nazwą uczelni, 

rodzajem studiów [MSD, MSW, MSU, MSZ, USM, ...], nazwą przedmiotu oraz miastem w którym 

odbywają się zajęcia. 

 

Praca składa się z 2 części. Obie dotyczą zarządzania ryzykiem. 

 

[część C]  
Należy dokonać oceny ryzyka prognozy dla części A i B z pracy grupowej.  

Analiza ryzyka powinna opierać się na analizie wrażliwości, analizie scenariuszy, i innych miarach i 

sposobach określania ryzyka wykonania i osiągnięcia rezultatów założonych w przedsięwzięciu oraz 

tego w jakim zakresie dane przedsięwzięcie ma szanse powodzenia. 

Analiza możliwych scenariuszy [ze względu na faktycznie mogące oddziaływać na firmę i 

przedsięwzięcie czynniki] [scenariusz[e] lepszy[e] od bazowego, scenariusz[e] gorszy[e] od bazowego 

oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia] NPV, IRR. [proszę podać uzasadnienie, dlaczego te a nie 

inne parametry się najbardziej mogą odchylać]. 

 

[część D]  
Należy: 

Spróbować zastosować dla swojego zadania, kryteria wyboru: 

 minimalnego zapasu bezpieczeństwa dla zapasów materiałów i surowców do produkcji 

 dostawców 

 klientów, którym pozwolimy płacić z odroczeniem 

Spróbować określić warunki występowania możliwości utrzymywania spekulacyjnych środków 

pieniężnych (na podstawie opcyjnej wartości gotówki). 

Spróbować określić koszt braku środków pieniężnych i na jego podstawie (wraz z innymi założeniami) 

zdecydować o poziomie ostrożnościowego minimalnego poziomu gotówki. 
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===== ===== 

Studia przypadków: 

 
Struktura kapitałów. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstw. Struktura kapitału finansującego przedsiębiorstwo. 

Finansowym celem działania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja bogactwa jego właścicieli. Wyższa wartość 

przedsiębiorstwa wiąże się z większymi możliwościami pozyskiwania kapitału na cele rozwojowe po niższych kosztach. 

Struktura kapitałowa ma wpływ na poziom kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo, a ten z kolei ma wpływ na 

poziom efektywności realizowanych przez przedsiębiorstwo projektów inwestycyjnych. Im koszt kapitału przedsiębiorstwa 

niższy, tym wartość przedsiębiorstwa wyższa.  

Struktura kapitałowa (ang. capital structure) to świadomie wybrana i realizowana przez przedsiębiorstwo kombinacja kapitału 

obcego i kapitału własnego. Struktura kapitałowa jest ważna z dwóch powodów: 

Koszt kapitałów obcych jest niższy od kosztu kapitału własnego. Zatem jeśli nie istniałby powód b), to wtedy prawdą byłoby 

zdanie, że: im większy udział kapitału obcego w strukturze kapitału przedsiębiorstwa, tym średni ważony koszt kapitału 

niższy, a co za tym idzie większa jest wartość przedsiębiorstwa. 

Im większy jest poziom kapitału obcego w strukturze kapitałowej, tym kapitałodawcy domagają się wyższej stopy zwrotu, 

gdyż uznają przedsiębiorstwo i jego działalność za bardziej ryzykowne. Zatem jeśli nie istniałby powód a), to wtedy prawdą 

byłoby zdanie, że: im większy udział kapitału własnego w strukturze kapitału przedsiębiorstwa, tym średni ważony koszt 

kapitału jest niższy, a co za tym idzie większa jest wartość przedsiębiorstwa. 

Konieczność zrównoważenia wpływu tych dwóch powodów, prowadzi do poszukiwania optymalnej struktury kapitału. 

Zagadnienie to zaliczane jest do najtrudniejszych zagadnień finansowych z jakimi ma do czynienia zarząd. 

 

SP1. [*]. /6pkt/ {Model MM bez podatków dochodowych = model nieistotności struktury kapitału = 

brak podatków dochodowych i kosztów trudności finansowych
1
} [a] Jeśli kapitał własny [E] wynosi 

100 000, kapitał obcy [D] wynosi 0, koszt kapitału obcego {kD} to 10%, a oczekiwana stopa zwrotu z 

aktywów {ROA = rA}, to 20%, to ile wyniesie stopa kosztu kapitału własnego {kE}
2
? [b] Jeśli kapitał 

całkowity [E+D] wynosi 100 000, kapitał obcy [D] stanowi 20% kapitału, koszt kapitału obcego {kD} to 

10%, a oczekiwana stopa zwrotu z aktywów {ROA = rA}, to 20%, to ile wyniesie stopa kosztu kapitału 

własnego {kE}? [c] Uzupełnij tabelę
3
: 

Struktura 

zadłużenia 

Ryzyko 

finansowe 

Wartość 

rynkowa 

aktywów 

(1) 

Kapitał 

obcy 

(2) 

Wartość 

kapitału 

własnego 

(1) – (2) = (3) 

Liczba 

udziałów 

(4) 

Cena 

jednego 

udziału 

(5) 

0%  100 000    1 000 

30%  100 000    1 000 

50%  100 000    1 000 

70%  100 000    1 000 

[d] Dla różnych poziomów wskaźnika zadłużenia kapitału własnego [D/E], sporządź wykres przebiegu 

krzywych reprezentujących kształtowanie się kosztu kapitału obcego {kD}, średniego ważonego kosztu 

kapitału {WACC = rA} oraz kosztu kapitału własnego {kE}.  

 

SP2. [*]. {Model MM z podatkami dochodowymi = brak kosztów trudności finansowych, podatki 

dochodowe są pobierane} [a] /1/ Ile wyniesie roczna odsetkowa tarcza podatkowa, jeśli stopa podatku 

dochodowego {TC} wynosi 19%, koszt kapitału obcego {kD} to 10%, a zadłużenie wynosi 50 000? [b] 

/1/ Jeśli wartość firmy niekorzystającej z długu (nielewarowanej) {VU} wynosiła 100 000, to ile 

                                                 
1 Inne określenia tej teoretycznej sytuacji to Model MM bez podatków. 
2 Korzystamy z własności, że rA = koszt kapitału. Stąd, przy założeniu braku podatków dochodowych: 
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3 [GHCV] G.Hawawini, C.Viallet, Finanse menedżerskie, s. 421. 
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wyniesie wartość firmy korzystającej z długu (lewarowanej) {VL}? Załóż, że ryzyko związane z 

odsetkową tarczą podatkową {ITS} jest takie samo jak ryzyko zadłużenia
4
. [c] /2/ Uzupełnij tabelę

5
: 

Struktura 

zadłużenia 

Dług 

(a) 

Liczba 

udziałów 

(b) 

Wart. aktywów 

niezadłużonych 

(c) 

PVITS 

(d) 

VL 

(c)+(d)=(e) 

Wartość 

E 

(e)-

(a)=(f) 

Cena 

udziału 

(f)/(b) 

0%  100 100 000     

30%   100 000     

50%   100 000     

70%   100 000     

[d] /1/ Dla różnych poziomów wskaźnika zadłużenia kapitału własnego [D/E], sporządź wykres 

przebiegu krzywej reprezentującej kształtowanie się wartości firmy nielewarowanej {VU}, wartości 

obecnej tarczy podatkowej {PVITS} wartości firmy lewarowanej {VL}. 

 

SP3. [*]. {Model MM z podatkami dochodowymi = brak kosztów trudności finansowych, podatki 

dochodowe są pobierane
6
}. [a] /2/ Jeśli kapitał własny [E] wynosi 100 000, kapitał obcy [D] wynosi 0, 

koszt kapitału obcego {kD} to 10%, a oczekiwana stopa zwrotu z aktywów {ROA = rA}, to 20%, to ile 

wyniesie stopa kosztu kapitału własnego {kE}
7
? Stopa podatku TC = 19%. [b] /2/ Jeśli kapitał całkowity 

[E+D] wynosi 100 000, kapitał obcy [D] stanowi 20% kapitału, koszt kapitału obcego {kD} to 10%, a 

oczekiwana stopa zwrotu z aktywów {ROA = rA}, to 20%, to ile wyniesie stopa kosztu kapitału 

własnego {kE}? [c] /2/ Uzupełnij tabelę
8
: 

Struktura 

zadłużenia 

Dług 

D 

(a) 

Wartość 

E 

(f) 

D/E 

(h) 

D/(D+E) 

(j) 

kE
9

 

(k) 

WACC
10

 

(w) 

0%       

30%       

50%       

70%       

[d] /3/ Dla różnych poziomów wskaźnika zadłużenia kapitału własnego [D/E], sporządź wykres 

przebiegu krzywych reprezentujących kształtowanie się kosztu kapitału obcego {kD}, średniego 

ważonego kosztu kapitału {WACC = rA} oraz kosztu kapitału własnego {kE}. 

 

SP4. [*]. {Model równowagi struktury kapitałowej = występują koszty trudności finansowych, podatki 

dochodowe są pobierane
11

} [a] /3/ Ile wyniesie wartość przedsiębiorstwa zadłużonego w 30%, jeśli 

wartość obecna kosztów trudności finansowych {PVCDF} wyniesie: 400 dla zadłużenia 30%; 700 dla 

zadłużenia 35%; 1300 dla zadłużenia 40%; 2500 dla zadłużenia 45%; 4900 dla zadłużenia 50%; 9700 

dla zadłużenia 55%; 19300 dla zadłużenia 60%; 38500 dla zadłużenia 65%; 76900 dla zadłużenia 70%; 

153700 dla zadłużenia 75%; 307300 dla zadłużenia 80%; 614500 dla zadłużenia 85%; 1228900 dla 

zadłużenia 90%; 2457700 dla zadłużenia 95%. [b] /2/ Jeśli wartość przedsiębiorstwa  niekorzystającego 

                                                 
4 VL = VU + PVITS 
5 [GHCV] G.Hawawini, C.Viallet, Finanse menedżerskie, s. 428. 
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7 Korzystamy z własności, że rA = koszt kapitału. Stąd, przy założeniu braku podatków dochodowych: 
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8 [GHCV] G.Hawawini, C.Viallet, Finanse menedżerskie, s. 431. 
9  

E

D
Tkrrk CDAAE )1( 

 

10  
DE

D
Tk

DE

E
kWACC CDE





 1

 

11 VL = VU + PVITS - PVCDF 
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z długu (nielewarowanego) {VU} wynosiła 100 000, to ile wyniesie wartość przedsiębiorstwa 

korzystającego z długu (lewarowanego) {VL} dla różnych poziomów zadłużenia od 30% do 90%?
12

 [c] 

/3/ Dla różnych poziomów wskaźnika zadłużenia kapitału własnego [D/E], sporządź wykres przebiegu 

krzywej reprezentującej kształtowanie się wartości firmy nielewarowanej {VU}, wartości obecnej tarczy 

podatkowej {PVITS} wartości firmy lewarowanej {VL} z uwzględnieniem wartości obecnej kosztów 

trudności finansowych. 

 

SP5. [*]. {Model równowagi struktury kapitałowej = występują koszty trudności finansowych, podatki 

dochodowe są pobierane
13

} Ile wyniesie odsetkowa tarcza podatkowa, jeśli działamy w warunkach 

różnych poziomów stopy opodatkowania odsetek (TD – stopa podatku od dochodów uzyskiwanych w 

postaci odsetek), stopy opodatkowania dywidend i zysków kapitałowych (TE – stopa podatku od 

dochodów uzyskiwanych w postaci dywidend i zysków kapitałowych) oraz stopy opodatkowania 

dochodów przedsiębiorstwa (TC – stopa podatku od przedsiębiorstw)
14

. Wiadomo, że w X-landii TC = 

40%, TD = 20%, TE = 50%, w Y-landii TC = 40%, TD = 50%, TE = 20%, natomiast w Z-landii TC = 40%, 

TD = 39%, TE = 41%. 

[a] /4/ Ile wyniesie wartość przedsiębiorstwa działającego w X-landii, Z-landii a ile w Y-landii 

zadłużonego w 30%, jeśli wartość obecna kosztów trudności finansowych {PVCDF} wyniesie: 500 dla 

zadłużenia 30%; 700 dla zadłużenia 35%; 1200 dla zadłużenia 40%; 2000 dla zadłużenia 45%; 4000 dla 

zadłużenia 50%; 9000 dla zadłużenia 55%; 17000 dla zadłużenia 60%; 35000 dla zadłużenia 65%; 

72000 dla zadłużenia 70%; 150000 dla zadłużenia 75%; 300000 dla zadłużenia 80%; 600000 dla 

zadłużenia 85%; 1200000 dla zadłużenia 90%; 2400000 dla zadłużenia 95%. [b] /3/ Jeśli wartość 

przedsiębiorstwa  niekorzystającego z długu (nielewarowanego) {VU} wynosiła 100 000, to ile wyniesie 

wartość przedsiębiorstwa działającego w X-landii, Z-landii a ile w Y-landii, korzystającego z długu 

(lewarowanego) {VL} dla różnych poziomów zadłużenia od 30% do 90%?
15

 [c] /4/ Dla różnych 

poziomów wskaźnika zadłużenia kapitału własnego [D/E], sporządź wykres przebiegu krzywej 

reprezentującej kształtowanie się wartości firmy nielewarowanej {VU}, wartości obecnej tarczy 

podatkowej {PVITS} wartości firmy lewarowanej {VL} z uwzględnieniem wartości obecnej kosztów 

trudności finansowych. 

 

SP6. [*]. Uzupełnij tabelę /8/, wstawiając dla każdego zjawiska liczby od 0 do 4, gdzie 0 oznacza 

niewielkie zadłużenie wynikające z prawdopodobieństwa wystąpienia trudności finansowych, a 4 

oznacza tendencję do większego zadłużania wynikającego z mniejszej obawy interesariuszy 

przedsiębiorstwa przed trudnościami finansowymi. 

 BARDZO 

MAŁA 

MAŁA ŚREDNIA DUŻA BARDZO 

DUŻA 

σ(EBIT)
16

      

TA
17

      

oryginalność
18

/płynność 

rynku produktu firmy 

     

struktura lokalnego 

systemu finansowego
19

 

     

                                                 
12 VL = VU + PVITS 
13 VL = VU + PVITS - PVCDF 
14 Model Millera, 
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15 VL = VU + PVITS 
16 tzn. zmienność zysku operacyjnego. 
17 tzn. wielkość aktywów całkowitych kontrolowanych przez przedsiębiorstwo. 
18 tzn. czy zamienialność produktu firmy jest duża czy mała. 
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SP7. [*]. Uzupełnij tabelę /8/, wstawiając dla każdego zjawiska + , 0 lub – , gdzie + oznacza wzrost 

zadłużenia wynikający z działania danego czynnika, a – oznacza tendencję odwrotną. 

 Wpływ na 

zadłużenie 

TC  

CDF  

Koszty agencji związane z konfliktem interesów właścicieli i zarządu (ACo-

m) 

 

Koszty agencji związane z konfliktem interesów właścicieli i wierzycieli 

(ACo-c) 

 

Utrzymanie kontroli nad rosnącym przedsiębiorstwem (ukrp)  

Polityka dywidendy (PD)  

Asymetria informacyjna (IA)  

Elastyczność finansowa przedsiębiorstwa (efp)  

[b] /3/ na podstawie wypełnionej tabeli zaproponuj wzór na VL 

 

SP8. [*] /6pkt/ {Model Millesa i Ezzella}. [a] Jeśli kapitał własny [E] wynosi 100 000, kapitał obcy [D] 

wynosi 0, koszt kapitału obcego {kD} to 10%, a oczekiwana stopa zwrotu z aktywów {ROA = rA}, to 

20%, to ile wyniesie stopa kosztu kapitału własnego {kE}? Stopa podatku TC = 19%. [b] Jeśli kapitał 

całkowity [E+D] wynosi 100 000, kapitał obcy [D] stanowi 20% kapitału, koszt kapitału obcego {kD} to 

10%, a oczekiwana stopa zwrotu z aktywów {ROA = rA}, to 20%, to ile wyniesie stopa kosztu kapitału 

własnego {kE}? [c] Uzupełnij tabelę: 

Struktura 

zadłużenia 

Dług 

D 

(a) 

Wartość 

E 

(f) 

D/E 

(h) 

D/(D+E) 

(j) 

kE 

(k) 

WACC
20

 

(w) 

0%       

30%       

50%       

70%       

[d] Dla różnych poziomów wskaźnika zadłużenia kapitału własnego [D/E], sporządź wykres przebiegu 

krzywych reprezentujących kształtowanie się kosztu kapitału obcego {kD}, średniego ważonego kosztu 

kapitału {WACC = rA} oraz kosztu kapitału własnego {kE}. 

 

SP9 [*]. /3/ {wzór Hamady}. Koszt kapitału własnego przedsiębiorstwa Sójka.com oszacowany na 

podstawie modelu CAPM, wynosi 15%. Zarząd przedsiębiorstwa Sójka.com na podstawie równania 

Hamady
21

, robi przymiarki do wyznaczenia docelowej struktury kapitału. Obecna struktura to 10% 

                                                                                                                                                                          
19 W Japonii, Niemczech, Włoszech oraz Francji banki mogą stawać się współwłaścicielami przedsiębiorstw, które kredytują oraz w znacznej części są 
kontrolowane przez państwo. W innych państwach  banki nie są kontrolowane przez rząd oraz mają mniejszą swobodę w stawaniu się akcjonariuszami 

swoich wierzycieli. 
20 Model Millesa I Ezzella: 
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21 równanie Hamady: 
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długu i 90% kapitału własnego. Stopa wolna od ryzyka 5%. Premia za ryzyko rynkowe kM – kRF = 20%. 

Efektywna stawka podatkowa to TC = 19%. Jaki będzie koszt kapitału własnego firmy Sójka.com jeśli 

zadłużenie wzrośnie do poziomu 60%? 

 

SP10 [*]. /12/ {wyznaczanie optymalnej struktury kapitału przy usuniętym założeniu kD = const.}
22

 

Współczynnik 7,1  w sytuacji braku zadłużenia. Stopa wolna od ryzyka 5%. Stopa zwrotu z portfela 

rynkowego kM = 20%. Efektywna stawka podatkowa to TC = 19%. Wiadomo, że prognozowane CR 

rocznie wynoszą 300 000, koszty stałe to 40 000 rocznie, amortyzacja 10 000 rocznie, koszty zmienne 

stanowią 70% przychodów ze sprzedaży. Przedsiębiorstwo bocjan.net całość swojego zysku wypłaca w 

postaci dywidendy, dlatego EPS = DPS. W zależności od poziomu zadłużenia przedsiębiorstwo może 

pozyskiwać kapitał obcy po innej stopie kosztu kD. W zależności od poziomu zadłużenia, 

przedsiębiorstwo może uzyskać różne wielkości EPS
23

. Dla przedsiębiorstwa bocjan.net wyznacz 

optymalną strukturę kapitału, wyznacz WACC oraz uzupełnij poniższą tabelę. 

D 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000 65 000 70 000 

Liczba udziałów
24

 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 

D/(D+E) 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 

kD 6% 6,5% 7% 7,6% 8,2% 9,2% 10,4% 12,5 

% 

15% 

EPS = DPS          

D/E          


25

          

Ek
26

          

Cena udziału
27

          

WACC          

 

SP11a. [*] /4pkt/ Przedsiębiorstwo Delta, ustaliło docelową strukturę kapitału w taki sposób, że 56% 

kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwo powinien stanowić kapitał obcy w ramach którego nie 

więcej niż 25% może stanowić kapitał obcy krótkoterminowy. Przedsiębiorstwo może finansować nowo 

rozpoczynane inwestycje kapitałem pochodzącym z zysków zatrzymanych do poziomu 30mln j.p.. Dane 

stopie kosztu kapitału własnego z zysków zatrzymanych pozyskaj z poprzednich zadań. Można kapitał 

w wysokości 25mln pozyskać z akcji uprzywilejowanych co do głosu. Możliwa jest emisja akcji 

zwykłych na kwotę 70mln przy koszcie emisji 5zl na akcję i redukcji ceny e. akcji 4 j.p.. Dla 

przedsiębiorstwa jest także dostępna możliwość pozyskania środków finansowych z zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego do kwoty 25 mln j.p., po stopie 15%. Po przekroczeniu 25 mln j.p. kredytu 

długoterminowego, kolejny kredyt może być udzielony po stopie 17% przy co półrocznej kapitalizacji 

odsetek do kwoty 70 mln j.p., a kolejne 122 mln j.p. kredytu długoterminowego byłoby dostępne przy 

oprocentowaniu 20% przy cokwartalnej kapitalizacji odsetek. Dostępny jest również kredyt 

krótkoterminowy, do kwoty 8 mln j.p. oprocentowany 14%, a powyżej tej kwoty i do kwoty 38 mln j.p., 

oprocentowany 14,8% przy comiesięcznej kapitalizacji odsetek. Kolejną możliwością pozyskania 

kapitału obcego, jest emisja obligacji trzyletnich do kwoty 40 mln j.p., o wypłacie odsetek co pół roku, 

cenie nominalnej 100 j.p., których cena emisyjna wyniosłaby 101 j.p., a nominalna stopa procentowa to 

                                                 
22 [BH], s. 144-173. 
23    

akcjiliczba

1 TINTEBIT
EPS




 

24 Wartości firmy niezadłużonej 100 000 odpowiada 10 000 akcji po 100 za akcję. 
25 
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12,6%. Po wyczerpaniu tej emisji, przedsiębiorstwo ma możliwość emisji obligacji dwuletnich, o cenie 

emisyjnej 98 j.p., cenie nominalnej 100 j.p., odsetkach płatnych co kwartał i stałym oprocentowaniu w 

wysokości 13,8%. Z drugiej emisji obligacji możliwe jest pozyskanie dodatkowych 64 mln j.p.. Należy 

sporządzić wykres krańcowego kosztu kapitału przedsiębiorstwa Delta. 

 

SP11b
28

. [*] /4pkt/ Przedsiębiorstwo Delta, zamierza ustalić optymalny budżet inwestycyjny dla 

warunków finansowych z poprzedniego SP. Na podstawie odpowiednich analiz, stwierdzono, że 

przedsiębiorstwo może podjąć się realizacji kilku następujących inwestycji: A. – charakteryzującej się 

stopą zwrotu IRR na poziomie 25% i nakładzie początkowym równym CF0 = 68 mln j.p., B. – o 

wewnętrznej stopie zwrotu IRR = 22% i CF0 = 76 mln j.p., C. – o IRR = 23% oraz CF0 = 60 mln j.p., D. 

– charakteryzującej się CF0 = 37 mln j.p. i IRR = 27%, E. – charakteryzującej się CF0 = 60 mln j.p. i IRR 

= 36%. Należy wyznaczyć optymalny budżet inwestycyjny. 

 

Ciąg dalszy na liście 2. 

 

                                                 
28 Rozdział 2, [TF] Michalski G., Prędkiewicz K., Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, CHBeck, Warszawa 2007, s. 33-64. 


