
NAZWISKO i Imię: tryb studiów (dzienny/zaoczny):

nazwisko proszę podawać wyraźnymi drukowanymi literami!

nr indeksu: Grupa Administracyjna: Punkty za ćwiczenia:

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

w trakcie oblicze ń dla zadań załóż, że β (u) = 0,30

Treść wspólna dla wszystkich zadań testu:

D/(D+E) = 0 CR= 0 k(d)= 0% k(e)= 0%

2011zimowy | Test [PUBLICZNY] | Są 4 pytania. Każde za 10p. (dziesięć punktów) za prawidłową
odpowiedź, -9p. (minus dziewięć punktów) za nieprawidłową odpowiedź lub za powstrzymanie się od
odpowiedzi lub częściowo prawidłową odpowiedź oraz - 25p. (minus dwadzieścia pięć punktów) za
udzielenie odpowiedzi bez odpowiednich obliczeń. Osoba, której zostanie przerwane rozwiązywanie
testu za złamanie dobrych zasad pisania testu, otrzymuje z testu maksymalnie negatywną punktację.
Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich 4 zadań, premia 30 pkt. Liczba punktów = ocena: od 51p = 3.0;
od 80p = 3.5; od 87p = 4.0; od 99p = 4.5; od 101p = 5.0 |

Dla przedsiębiorstwa "P" stopa kosztu długu krótkoterminowego k(dk) może wynosić
5% gdy trzeba pożyczyć do 500, 6% gdy trzeba pożyczyć od 500 do 1000, 7% gdy
trzeba pożyczyć od 1000 do 1500, 8% gdy trzeba pożyczyć od 1500 do 2000, i potem
każda kolejna transza krótkoterminowego długu wielkości 500 to koszt kredytu
krótkoterminowego o kolejny 1 punkt procentowy wyższy (więcej kosztuje kredyt
krótkoterminowy im więcej się zadłużamy bo większe jest ryzyko takiej sytuacji).
Stopa kosztu długu długoterminowego k(dd) może wynosić 10% gdy trzeba pożyczyć

ODPOWIEDZI

PYTANIE: 1        2        3        4
ODPOWIEDŹ:                                      
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Dla przedsiębiorstwa "P" stopa kosztu długu krótkoterminowego k(dk) może wynosić
5% gdy trzeba pożyczyć do 500, 6% gdy trzeba pożyczyć od 500 do 1000, 7% gdy
trzeba pożyczyć od 1000 do 1500, 8% gdy trzeba pożyczyć od 1500 do 2000, i potem
każda kolejna transza krótkoterminowego długu wielkości 500 to koszt kredytu
krótkoterminowego o kolejny 1 punkt procentowy wyższy (więcej kosztuje kredyt
krótkoterminowy im więcej się zadłużamy bo większe jest ryzyko takiej sytuacji).
Stopa kosztu długu długoterminowego k(dd) może wynosić 10% gdy trzeba pożyczyć
do 500, 11% gdy trzeba pożyczyć od 500 do 1000, 13% gdy trzeba pożyczyć od
1000 do 1500, 16% gdy trzeba pożyczyć od 1500 do 2000, i potem każda kolejna
transza długu długoterminowego wielkości 500 to koszt kredytu długoterminowego o
kolejne 4 punkty procentowe wyższy (więcej kosztuje kredyt im więcej się zadłużamy
bo większe jest ryzyko takiej strategii). Relacja długu długoterminowego może w
zależności od przyjętej strategii finansowania aktywów bieżących wynosić: 100%
długoterminowego i brak krótkoterminowego, albo tyle samo długoterminowego i
krótkoterminowego, albo 25% długoterminowego i 75% krótkoterminowego. Stopa
wolna od ryzyka k(rf) = 4%, stopa zwrotu z portfela rynkowego k(m) = 16%. Premia
za indywidualne ryzyko wynikające z przyjętej strategii inwestowania w aktywa
bieżące oraz przyjętej strategii finansowania aktywów bieżących SZ (ɰ), może
wynosić 0,61 albo 0,3 lub -0,1.
Firma może uruchomić jedną, dwie, trzy lub cztery fabryki. Każda z nich może
sprzedawać produkty za 20000 lub 10000 lub 6000 rocznie w zależności od przyjętej
strategii inwestowania w aktywa bieżące. EBIT może stanowić od 5% do 10%
zależnie od przyjętej strategii inwestowania w aktywa bieżące.
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[A] 6000 [A] [L] 486 [L] [J] 1830,636 [J]

[B] 3720 [B] [H] 1116 [H] [Q] 3661,273 [Q]

[C] 7440 [C] [G] 1860 [G] [V] 30623,55 [V]

Globalne przychody ze sprzedaży (CR) zależą od przyjętej strategii inwestowania w
aktywa bieżące i ilości uruchomionych fabryk. Kapiał własny może stanowić albo
30% albo 50% albo 60% albo 70% kapitału zaangażowanego. Zakładamy, że
horyzont działania fabryk będzie bardzo długi (dla uproszczenia obliczeń należy
przyjąć horyzont nieskończony, NCE=Capex, deltaNWC = 0 w latach od 1 do
nieskończoności). Stopa podatku to 19%. Aktywa trwałe mogą być wielkości 80%
albo 67% lub 50% przychodów ze sprzedaży w zależności od przyjętej strategii
inwestowania w aktywa bieżące. Aktywa bieżące mogą być wielkości 60% lub 40%
albo 20% przychodów ze sprzedaży w zależności od przyjętej strategii inwestowania
w aktywa bieżące. Pasywa bieżące (zobowiązania wobec dostawców) wynoszą w
każdym przypadku 40% aktywów bieżących.

Ile wyniesie przyrost wartości przedsiębiorstwa "Staś & Co." jeśli wybrano
najlepszą z 4 możliwych strukturę kapitału, najlepszy z 4 dostępnych zakres
działalności oraz konserwatywną strategię finansowania aktywów bieżących
wraz z restrykcyjną strategią inwestowania w aktywa bieżące?

[C] 7440 [C] [G] 1860 [G] [V] 30623,55 [V]

[D] 11160 [D] [E] 8,72% [E] [K] 1602 [K]

[F] 13,06% [F] [Z] 13,40% [Z] [M] 11,96% [M]

[S] 0,088497 [S] [P] 8,76% [P] [T] 0,10516 [T]
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[A] 13,06% [A] [L] 1,06% [L] [J] -8,94% [J]

[B] 14,37% [B] [H] 4,31% [H] [Q] -17,88% [Q]

[C] 28,74% [C] [G] 7,19% [G] [V] -76,99% [V]

[D] 43,11% [D] [E] 26,13% [E] [K] 5,37% [K]

[F] 7,36% [F] [Z] 30,13% [Z] [M] 23,23% [M]

[S] 4,00% [S] [P] 19,49% [P] [T] 16,33% [T]

Ile wyniesie IRR bazowe (na jakim poziomie będzie krzywa IOS) dla
optymalnego budżetu inwestycyjnego (dla najlepszej skali działalności)
przedsiębiorstwa "Staś & Co." , ile IRR (na jakim poziomie będzie krzywa IOS)
dla optymalnego budżetu inwestycyjnego (dla najlepszej skali działalności)
przedsiębiorstwa "Staś & Co." dla CR o 12% wyższego niż założone, a ile IRR
dla CR o 12% niższego niż założone pierwotnie, jeśli dokonasz analizy
wrażliwości IRR na zmiany CR (przychodów ze sprzedaży) i te mogą się
odchylić 12% w górę lub 12% w dół? Z poniższych odpowiedzi wybież wynik
najbliższy lepszemu poziomowi z tych trzech IRR.

Globalne przychody ze sprzedaży (CR) zależą od przyjętej strategii inwestowania w
aktywa bieżące i ilości uruchomionych fabryk. Kapiał własny może stanowić albo
30% albo 50% albo 60% albo 70% kapitału zaangażowanego. Zakładamy, że
horyzont działania fabryk będzie bardzo długi (dla uproszczenia obliczeń należy
przyjąć horyzont nieskończony, NCE=Capex, deltaNWC = 0 w latach od 1 do
nieskończoności). Stopa podatku to 19%. Aktywa trwałe mogą być wielkości 80%
albo 67% lub 50% przychodów ze sprzedaży w zależności od przyjętej strategii
inwestowania w aktywa bieżące. Aktywa bieżące mogą być wielkości 60% lub 40%
albo 20% przychodów ze sprzedaży w zależności od przyjętej strategii inwestowania
w aktywa bieżące. Pasywa bieżące (zobowiązania wobec dostawców) wynoszą w
każdym przypadku 40% aktywów bieżących.

Ile wyniesie przyrost wartości przedsiębiorstwa "Staś & Co." jeśli wybrano
najlepszą z 4 możliwych strukturę kapitału, najlepszy z 4 dostępnych zakres
działalności oraz konserwatywną strategię finansowania aktywów bieżących
wraz z restrykcyjną strategią inwestowania w aktywa bieżące?
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0 0 0%

[A] 31,76% [A] [L] 0,23% [L] [J] -0,02% [J]

[B] 19,69% [B] [H] 5,91% [H] [Q] -0,03% [Q]

[C] 39,38% [C] [G] 12,03% [G] [V] 0,18% [V]

[D] 59,07% [D] [E] 15,67% [E] [K] 14,59% [K]

[F] 18,66% [F] [Z] -50,31% [Z] [M] -18,78% [M]

[S] 6,92% [S] [P] 8,76% [P] [T] 12,76% [T]
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D/(D+E) = 0 CR= 0 k(d)= 0% k(e)= 0%

[A] 8928,00 [A] [L] -12648,00 [L] [J] -3162,00 [J]

[B] -7428,88 [B] [H] -8928,00 [H] [Q] -1054,00 [Q]

[C] -3207,68 [C] [G] -7440,00 [G] [V] -4216,00 [V]

Ile wyniesie średni ważony koszt kapitału dla efektywnej stopy podatkowej
równej 19% uwzględniający optymalny budżet inwestycyjny i docelową
strukturę kapitału wybraną w firmie "Staś & Co."?

Ile wyniesie FCF w momencie uruchomienia strategii (w zerowym 
okresie) wynikający z konieczności zamrożenia oczekiwanego 
początkowego kapitału zaangażowanego dla optymalnego budżetu 
inwestycyjnego i docelowej struktury kapitału wynikającej z decyzji w 
zadaniu 1?

[C] -3207,68 [C] [G] -7440,00 [G] [V] -4216,00 [V]

[D] -501,20 [D] [E] -3720,00 [E] [K] -7936,00 [K]

0,3


