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Grzegorz Michalski

METODY POSREDNIO UWZGL:I;DNIAJJ\CE RYZYKO
OPE RACY JNE W ZARZJ\DZANIU FINANSAMI MALEGO

PRZEDSI:I;BIORSTWA

1. Wst~p

Celem zar'Z4dzania finansami przedsi~biorstwa jest maksymalizacja bogactwa
jego wlaScicieli, osi~ana w wyniku maksymalizacji wartosci przedsi~biorstwa.
Male przedsi~biorstwa najc~sciej Die s~ wyj~tkiem. 0 wartosci przedsi~biorstwa
w danym okresie decyduje suma zaktualizowanych po koszcie kapitalu, oczekiwa-
nych strumieni pieni~Znych, generowanych przez przedsi~biorstwo. Moma t~ za-

leZnosc przedstawic rownaniem:

V -~ CFrp -~(1:~' (1)

gdzie: V p - wartosc przedsi~biorstwa,

CFr - wartosc oczekiwanych przeplywow pieni~Znych generowanych przez
przedsi~biorstwo w okresie t, (t = 1, 2, . .., n),

k - stopa dyskontowa wynikaj~ca z kosztu kapitalu przedsi~biorstwa.
Maksymalizacj~ wartosci przedsi~biorstwa osi~a si~ przez:

. d~enie do maksymalizacj i oczekiwanych przeplywow pieni~mych,

. minimalizacj~ kosztu kapitalu finansuj~cego dzialalnosc przedsi~biorstwa,

. maksymalizacj~ okresu Zycia przedsi~biorstwa (przy zaloZeniu, ze b~dzie ono
przez caly czas generowac dodatnie przeplywy pieni~Zne).
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2. Definicja ryzyka

Ryzyko (ang. risk) jest definiowane jako sytuacja, w ktorej co najrnniej jeden
i ~ ele~entow skladajl\.cych.si~ na warunki, ': ~torych podej.mo.wana jes~ decyzja,

Jest rueznany, lecz znane Jest prawdopodoblenstwo wys~lerua tego rueznanego (
elementu. Jesli Die jest znane to prawdopodobienstwo, mamy do czynienia z nie- I
pewnoscil\.. 0 warunkach ryzyka mama mowic tylko wtedy, gdy znane doswiad- s
czenia z przeszlosci dotycZl\.ce analogicznych zdarzen magI\. byc porownywane 2
z obecnl\. sytuacjl\.. Problemy decyzyjne wyst~pujl\.Ce w warunkach ryzyka magI\.
byc rozwil\.ZYWane przy wykorzystaniu rachunku prawdopodobienstwa lob metod ~
statystycznych. Termin ryzyko odnosi si~ takZe do decyzji, a dokladniej do dziala- ~
nia podj~tego w jej wyniku. Na ryzyko decyzji inwestycyjnej wplywajl\.: ryzyko v
wynikajl\.ce z niepewnosci natury i ryzyko wynikajl\.ce ze stosunku inwestora do
ryzyka. Istniejl\. dwa podejscia do ryzyka rozumianego z punktu widzenia jego n
efektow. W pierwszym okresla si~ ryzyko jako mozliwosc poniesienia szkody lob tt
straty (traktujl\.c je jako zagroZenie). W drugim traktowane jest ono jako mozliwosc s1
wys~ienia efektu dzialania niezgodnego z oczekiwaniami - efekt ten maZe byc ~
gorszy lob lepszy od oczekiwanego, a co za tyro idzie, ryzyko traktowane jest jako
zagroZenie lob szansa. Pomiaru ryzyka dokonuje si~ przede wszystkim na podsta-
wie miar statystycznych oceniajl\.cych zmiennosc danych wejsciowych i wrazli-
wast wynikow na ich zmiany.

Ryzyko finansowe (ang.flnancial risk) wynika ze sposobu finansowania przed- j/\
si~biorstwa (lub przedsi~wzi~cia). 0 jego poziomie stanowi struktura pasywow pI
przedsi~biorstwa. Jest ono tyro wi~ksze, im wi~kszy jest udzial kapitalu obcego. dl
Jest ono romicl\. ryzyka operacyjnego przedsi~biorstwa, finansowanego kapitalem ks
obcym, i ryzyka operacyjnego przedsi~biorstwa, finansowanego jedynie kapitalem w

i wlasnym. m
Ryzyko operacyjne (operating risk), ktore jest przedmiotem niniejszej pracy, pe

wynika ze struktury aktywow przedsi~biorstwa (lub przedsi~wzi~cia). Jest ono tyro ne
wi~ksze, im wi~kszy jest udzial aktywow trwalych. Na ryzyko operacyjne wplywa: ka
zmiennosc popytu (wi~kszej stabilnosci popytu na wyroby gotowe przedsi~bior- po
stwa, przy innych parametrach Die zmienionych, towarzyszy niZsze ryzyko opera-
cyjne), poziom kosztow stalych (wi~kszemu udzialowi kosztow stalych w struktu-

I: rze kosztow przedsi~biorstwa towarzyszy wyZsze ryzyko operacyjne), zmiennosc gd:
ceo sprzedaZy (wi~kszej zmiennosci cell sprzeda'i;y towarzyszy wyzsze ryzyko ope-

; racyjne), zmiennosc kosztow, swobody w ustalaniu cell sprzedaZy (im bardziej ta
~:-.' swoboda jest ograniczona, ryzyko operacyjnejest wyZsze) [Michalski 2004].
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, 3. Potrzeba ograniczania ryzyka OperaCyjnego:zar
finansami malej firmy

: Male przedsi~biorstwa zwi~kszaj(\. swoj(\. wartosc m.in. poprzez maksymaliza-
cj~ okresu Zycia przedsi~biorstwa, przy zalozeniu generowania przez Die dodatnich
przeplyw6w pieni~Znych, oraz minimalizacj~ kosztu kapitalu. Obie te charaktery-
styki s(\. WfaZliwe na poziom ryzyka zwi(\.zaDego z dzialalnosci(\. przedsi~biorstwa,
a szczeg6lnie na zagroZenie upadlosci(\..

Wraz ze wzrostem ryzyka bankructwa obniZa si~ prawdopodobienstwo dlugie-
go okresu Zycia przedsi~biorstwa, a wzrasta prawdopodobienstwo jego upadlosci.
Koszt kapitalu natomiast jest tym wyZszy, im WYZszy jest poziom ryzyka, ponie-
waZ w zwi(\.zku z ryzykiem dostawcy kapitalu domagaj(\. si~ wyzszej stopy zwrotu.

W procesie zafZC\.dzania finansami malego przedsi~biorstwa moZna stosowac
! metody uwzgl~dniajC\.Ce ryzyko zar6wno posrednio, jak i bezposrednio. przedmio-
j tern rozwaZafi w pracy s(\. metody posrednio uwzgl~dniaj(\.ce ryzyko. S(\. one do-

st~pne dla malego przedsi~biorstwa dzi~ki swojej prostocie przy r6wnoczesnym
walorze ich wysokiej przydatnosci informacyjnej.

4. Analiza scenariuszy

Analiza scenariuszy (ang. scenario analysis) to metoda posrednio uwzgl~dnia-
j(\.ca ryzyko, kt6ra sluZy do analizy ryzyka zwi(\.zaDego z zafZC\.dzaniem fmansami
przedsi~biorstwa realizowanym w warunkach niepewnosci. Polega Dna na tym, ze
dla inwestycji podejmowanej przez male przedsi~biorstwo spofZC\.dza si~ prognozy

; ksztaltowania si~ czynnik6w wplywaj(\.cych na wartosc obecn(\. netto inwestycji
w warunkach r6Znych, przyszlych scenariuszy rozwoju sytuacji. Zaleca si~ anali~
trzech scenariuszy: (a) najbardziej prawdopodobnego (b) optymistycznego oraz (c)
pesymistycznego. W wyniku analizy scenariuszy otrzymuje si~ wartosci obecne
netto dla kaZdego scenariusza. Jesli znane s(\. prawdopodobienstwa wys~ienia
kaZdego ze scenariuszy, moZna oszacowac oczekiwan(\. wartosc obecn(\. netto na
podstawie wzoru:

E(NPV) = PbNPVb + Po NP Vo +ppNPV p (2)

gdzie: Pi - prawdopodobienstwo realizacji i-tego scenariusza,
NPVf - wartosc obecna netto dla i-tego scenariusza.

Nast~pnym krokiem analizy jest pomiar ryzyka danego projektu inwestycyjnego.
Przyklad 1. Czy przedsi~biorstwo AB powinno realizowac projekt inwestycyj-

ny, kt6ry b~dzie wi(\.zal si~ z uzyskaniem, w przypadku realizacji najbardziej praw-
dopodobnego scenariusza, nast~puj(\.cych wynik6w: przychod6w ze sprzedaZy
w roku pierwszym 25 000 zl, drugim 29000 zl, trzecim 35000 zl i czwartym
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wynos~ 7000 zl w kaZdym roku, w kt6rym nast~puje przych6d. Amortyzacja to
Ii 5200 zl rocznie. Koszty zmienne b~d~ ksztaltowac si~ na poziomie 25% przycho-
.Jj d6w ze sprzedaZy. Realizacja projektu przyczyni si~ do zmian w poziomie kapitalu

obrotowego netto, kt6ry w przypadku realizacji projektu b~dzie wyzszy 0 wielkosc
\t odpowiadaj~c~ 15% przyrostu przychod6w ze sprzeda"Ly w roku nast~pnym. Decy-
\ zj~ naleZy podj~c na podstawie wartosci obecnej netto projektu.
, Koszt kapitalu wlasnego zwyklego (z zysk6w zatrzymanych) to W + 7%. Koszt

dodatkowo pozyskanego kapitalu zwyklego wynosi W + 10%, a udzial tego kapita-
lu stanowi 20% kapitalu wlasnego. Koszt kapitalu pochod~cego z emisji obligacji
to W + 1 %, a jego udzial wynosi 40% kapitalu obcego. Reszt~ kapitalu stanowi
kredyt, kt6rego koszt to W + 4%. Kapital wlasny stanowi 50% pasyw6w. Przedsi~-
biorstwo AB placi podatek w wysokosci 27%. Stopa W jest rynkow~ stop~ procen-
tow~ i wynosi obecnie 5%.

Bazowy scenariusz wyst~i z prawdopodobienstwem r6wnym 0,62. Opr6cz te-
go przedsi~biorstwo dysponuje danymi na temat prawdopodobienstwa wyst~ienia:

, scenariusza optymistycznego, wynos~cego 0,12, oraz scenariusza pesymistyczne- (
i! go, wynos~cego 0,26. r
11 Scenariusz optymistyczny zaklada, ze przychody ze sprzedaZy b~d~ w kazdym

roku wyzsze 0 10% w stosunku do scenariusza najbardziej prawdopodobnego, na- F
tomiast 0 10% niZsze w stosunku do danych scenariusza najbardziej prawdopodob-
nego b~d~: stopa procentowa W; koszty stale bez amortyzacji, zaangaZowanie kapi- T
taro obrotowego netto, a stopa podatku obniZy si~ do 19%. Scenariusz pesy-
mistyczny zaklada, Ze przychody ze sprzeda"Ly b~d~ w kazdym roku niZsze 0 20%

Tabela I. Szacowanie przeplyw6w pieni~Znych dla sytllacji bazowej (w zlotych)

Skladniki ch 0] 2 3 4
(]) Przychody ze sprze u naklad po- -34 000 25 000 29 000 35 000 18 000

c'ZJ\.tkowy (CFo)]

(2) Koszty stale bez amortyzaci (KS ) 0 7000 7000 7000 7000

(3 0 6250 7250 8750 4500
( 0 5200 5200 5200 5200
(5 = - BA - - ep. - 6550 9550 ]4050 ] 300
(6) Podatek 7: = EBITxO,27 0 ] 769 2 579 3 794 351

(7) EAT=(CR-KSBA-KZ-Dep.-TAX) 0 4781 6971 10256 949

0 5200 5200 5200 5200 L
. 3750 600 900 (-2550) (-2700)

= + -37750 9381 11271 18006 8849 Zrc

+(Dep.)-(L1NWC)
* LWWC=0,15x(CR,,+I-CR,,).

. pe:
Zr6dlo: dane umowne.

./
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,, w stosunku do scenariusza najbardziej prawdopodobnego, natomiast 0 10% wyzsze

w stosunku do danych scenariusza najbardziej prawdopodobnego b~d~: stopa
procentowa W; koszty stale bez amortyzacji, zaangaZowanie kapitaru obrotowego
netto, a efektywna stopa opodatkowania pozostanie bez zmian.

Pierwszym krokiem w tym podejsciu jest oszacowanie przeplywow pieni~z-
nych dla sytuacji bazowej oraz oszacowanie dla niej sredniego waZonego kosztu
kapitaru i obliczenie wartosci obecnej netto projektu.

Nast~pnie naleZy oszacowac sredni waZony koszt kapitaru:

WACCB = 0,1 x 0,15+ 0,4 x 0,12 + 0,2 x 0,06 x (1-0,27) + 0,3 x 0,09(1- 0,27) =

=0,0915=9,15%.

Kolejnym krokiem jest obliczenie bazowego poziomu wartosci obecnej netto:

NPV =-37750+~+-~-+_!~+-~~=386,27 zl.B 1,0915 1,09152 1,09153 1,09154

Jak widae, w sytuacji bazowej, ktora rownoczesnie jest najbardziej prawdopo-
dobna, NPV jest dodatnia, co sugeruje, Ze realizacja ocenianego projektu jest ko-
rzystna i przyczyniac si~ b~dzie do wzrostu wartosci przedsi~biorstwa.

W podobny sposob dokonuje si~ obliczen dla scenariusza pesymistycznego.
Ponownie pierwszym krokiem jest oszacowanie przeplywow pieni~Znych.

Tabe1a 2. Szacowanie przeplyw6w pieni~Znych d1a scenariusza pesymistycznego (w zlotych)

Skladniki ch 0 1 2 3 4
(1) Przychody ze sprze aiy u naklad po- -34000 20000 23200 28000 14400

cZlltkOWY (CFo)]

(2) Koszty stale bez amortyzacji (KSBA) 0 7700 7700 7700 7700
. = 2 x n 0 5000 5800 7000 3600

0 5200 5200 5200 5200
- 2100 4500 8 100 (-2100)

0 567 1 215 2 187 (-567)
0 1533 3285 5913 (-1533)

0 5200 5200 5200 5200
. 3300 528 792 (-2244 (-2376)

J 1 rze ywy plem~Zne netto = )+ -37300 6205 7693 13357 6043
I
! + (Dep.)-(LWWC)
\ . LWWC; 0,165 x (CRn+l - CRn).
I

I Zr6dlo: dane umowne.

Nast~pnie naleZy oszacowac sredni waZony koszt kapitaru dla scenariusza
pesymistycznego:

J
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W ACC p = 0,1 x 0,155 + 0,4 x 0,125 + 0,2 x 0,065 x (1- 0,27) + 0,30,095 x (1- 0,27) =

11: = 0,0958 = 9,58%. j
Ii Kolejnym krokiem jest obliczenie wartosci obecnej netto dla scenariusza pesy- ]

mistycznego:
NPV =-37300+~+-~-+_!~+~~=10888,55 zl. J

p 1,0958 1,09582 1,09583 1,09584 (

(

Jak widac, w scenariuszu pesymistycznym, NPV jest ujemna. W analogiczny J:
spos6b szacuje si~ wartosc obecnl\. netto dla scenariusza optymistycznego.

Tabela 3. Szacowanie pr£eplyw6w pieni~znych dla scenariusza optymistycznego (w zlotych)

Skladniki 'eni~znych 0 1 2 3 4
(1) Przychody ze sprze aZy R) [Iub naklad po- ~

c~tkowy (CFo)] -34000 27500 31 900 38500 15840 s1
(2) Koszty stale bez amortyzacji (KS BA ) 0 6300 6300 6300 6300 \\
(3 K zmi nn K )=O,25x(CR) 0 6875 7975 9625 3960 tt
(4 0 5200 5200 5200 5200 gc

(5 BlT= R- BA-KZ-Dep. ) - 9125 12425 17375 380
S2

(6) Podatek(TAX)=EBITxO,19 0 1734 2361 3301 72 st
(7) EAT= CR-KS -KZ-De .-TAX 0 7391 10064 14074 308 st

0 5200 5200 5200 5200 a)
3 713 594 891 (-3 059) (-2 138)

rze ywy plenI~Zne netto ( = +
+ (Dep.)-(£1NWC) -37713 11997 14373 22333 7646 b)

. £1NWC=O,135x(CRn+I-CR,,).

Zr6dlo: dane umowne. WI

ce
:~ Nast~pnie nale"zy oszacowac sredni waZony koszt kapitaru dla scenariusza t01
, optymistycznego: po

WACCO = 0,lxO,145+0,4xO,115+0,2xO,055x(1-0,19)+0,3xO,085x(1-0,19) =

=0,09=9%. C~4
cm

Ko:ejnym krokiem jest obliczenie wartosci obecnej netto dla optymistycznego ty
scenarrusza: ch<

11997 14373 22333 7646 tov
NPVO =-37713+~+ 2+ 3+~=8046,21 zl. cz}

, 1,09 1,09 1,09 rea
Jak widac, w scenariuszu optymistycznym NPV jest dodatnia. spr:

kap
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Aby podj~c ostateczn~ decyzj~, uwzgl~dniaj~ ryzyko zwi~e z danym pro-
jektem inwestycyjnym, naleZy posruZyc si~ wzorem (2) i oszacowac wartosc ocze-
kiwan~ wartosci obecnej netto:

E(NPV) = 0,62 x 386,27 + 0,26 x (-10888,55) + 0,12 x 8046,21 = -1626.

Jak widac, posruZenie si~ analiza.. scenariuszy ujawnilo, ze nie naleZy realizowac
ocenianego przez przedsi~biorstwo projektu inwestycyjnego, poniewaZ wartosc
oczekiwana wartosci obecnej netto jest ujemna (mimo tego, Ze najbardziej prawdo-
podobny scenariusz zapowiadal oplacalnosc inwestycji).

5. Analiza wrazliwosci

Analiza wrazliwosci (ang. sensitivity analysis) sruZy do analizy projekt6w in-
westycyjnych lub decyzji podejmowanych w trakcie zarza..dzania fmansami przed-
si~biorstwa w warunkach niepewnosci. Dokonuje si~ jej poprzez zbadanie wraZli-
wosci wartosci obecnej netto projektu, na zmiany pojedynczych czynnik6w ksztal-
tuj~cych efektywnosc inwestycji. Polega ona na tym, Ze dla projektu inwestycyjne-
go, poddawanego analizie przez male przedsi~biorstwo, bada si~ wplyw zmian po-
szczeg61nych czynnik6w na jego efektywnosc przy zalozeniu niezmiennosci pozo-
stalych. Istniej~ dwa podstawowe warianty analizy wraZliwosci projekt6w inwe-

stycyjnych:
a) sprawdza si~ poziom zmian NPV, jesli konkretny czynnik wp.}ywaj~y na efek-

tywnosc zmieni si~ 0 ustalon~ wartosc,
b) ustala si~ wielkosci poszczeg61nych czynnik6w ksztahuj~ych efektywnosc,

dla kt6rych NPV projektujest r6wna zero.
Przyklad 2. Male przedsi~biorstwo AB zamierza dokonac analizy wraZliwosci

wartosci obecnej netto projektu na zmiany przychod6w ze sprzedaZy, stopy pro-
centowej W; koszt6w stalych bez amortyzacj i oraz zaangaZowania kapitaru obro-
tow ego netto. KaZda z tych zmiennych moZe odchylic si~ w stosunku do swojego
poziomu bazowego 0 20%.

Dla sytuacji bazowej przewiduje si~ osi~i~cie nast~puj~cych wynik6w: przy-
chody ze sprzedaZy w roku pierwszym wynios~ 25 000 zl, drugim 29 000 zl, trze-
cim 35 000 zl i czwartym 18000 zl. Naklad pocza..tkowy wyniesie 34000 zl. Kosz-
ty stale bez amortyzacji wynios~ 7000 zl w kaZdym roku, w kt6rym nastl\Pi przy-
ch6d ze sprzeda"Ly. Amortyzacja to 5200 zl rocznie. Koszty zmienne b~d~ ksztal-
towac si~ na poziomie 25% przychod6w ze sprzeda"Ly. Realizacja projektu przy-
czyni si~ do zmian w poziomie kapitaru obrotowego netto, kt6ry w przypadku
realizacji b~dzie wyzszy 0 wielkosc odpowiadaj~c~ 15% przyrostu przychod6w ze
sprzeda"Ly w roku nast~pnym.

Koszt kapitaru wlasnego zwyklego to W + 7%. Koszt dodatkowo pozyskanego
kapitaru wlasnego zwyklego wynosi W + 10%, a udzial kapitaru pochodza..cego
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z dodatkowo pozyskanego kapitalu wlasnego zwyklego stanowi 20% kapitalu
wlasnego. Koszt kapitalu pochodZC4:.cego z emisji obligacji to W + 1 %, ajego udzial I

wynosi 40% kapitalu obcego. Reszt~ kapitalu stanowi kredyt, kt6rego koszt to ;
W+ 4%. Kapital wlasny stanowi 50% pasyw6w. Przedsi~biorstwo AD placi poda-
tek w wysokosci 27%. Stopa W; jest rynkow~ stop~ procentowl\, i wynosi obecnie
5%. Sytuacj~ bazow~ opisuje tab. 1. Na jej podstawie oszacowano bazowy poziom
sredniego waZonego kosztu kapitalu, kt6ry wynosi: 9,15%, oraz bazowy poziom
wartosci obecnej netto, kt6ry wynosi 386,27 zl. Analiza wrazliwosci dokonanazostanie dla trzech czynnik6w. Tabela 4 przedstawia ich moZliwe poziomy: I

Tabela 4. Poziomy czynnik6w wplywaj~cych na efektywnosc projektu analizowanego przez AB

Wariant: CR. CR2 CR3 C~ W KSBA
: maks malny 30000 34800 42000 21600 6% 8400,
; bazo 25000 29000 35000 18000 5% 7000

minimalny 20000 23200 28000 14400 4% 5600

Zr6dlo: opracowanie wlasne.

Pierwszym krokiem jest oszacowanie przeplyw6w pieni~Znych dla wariantu
maksyrnalnego przychod6w ze sprzeda'Zy oraz oszacowanie dla niego sredniego
waronego kosztu kapitalu i obliczenie wartosci obecnej netto projektu.

Tabela 5. Szacowanie przeplyw6w pieni~Znych dla wariantu maksymainych przychod6w ze sprzedaZy

(w zlotych)

Skladniki ieni~Znych 0 1 2 3 4
(I) Przychody ze sprz aZy ~) [Iub naklad po

~;,::; cza..tkowy (CFo)] -34000 30000 34 800 42 000 21 600
.,"'~ .
~~~i; (2) Kosztystalebezarnortyzacji(KSBA) 0 7000 7000 7000 7000
"?~ (3 Koszt zmienne KZ) = 0,25 x (CR) 0 7500 8700 10500 5400

",
:;., (4) 0 5200 5200 5200 5200
~..~~; (5 = - BA - KZ - Dep.) - 10300 13900 19300 4000

,:i,.. (6)Podatek(TAX)=EBffxO,27 0 2781 3753 5211 1080
(7) EAT=(CR-KSBA-KZ-Dep.-TAX) 0 7519 10147 14089 2920 Zrc

) 0 5200 5200 5200 5200
brotowego netto (LiNWC)* 4500 720 1 080 (-3060) (-3240)

e netto (NCF)=(EAT)+ da
+ (Dep.)-(LlNWC) -38500 11999 14267 22349 11360 dz:

* LlNWC=0,15x(C~+I-C~),

Zr6dlo: dane umowne. na]

w~
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Sredni wazony koszt kapitalu wynosi tyle samo, co dla sytuacji bazowej, czyli
9,15%. Kolejnym krokiem jest obliczenie poziomu wartosci obecnej netto dla
maksymalnej wartosci przychod6w ze sprzedai;y:

NPVmaxCR =-36500+!lm+ 14267+ 22349+ 11360=9658,44 zl.
t. " 1,0915 1,09152 1,09153 1,09154

: Na tej podstawie moma oszacowac przyblizon~ wartosc obecn~ netto dla
! minimalnego poziomu przychod6w ze sprzeda:i;y:

NPVminCR = NPVB -(NPVmaxCR - NPVB) = 386,7-(9658,44 -386,27) =

= -8885,9 zl.

9658

386

min max CR

-8886

Rys. 1. WraZliwosc wartosci obecnej netto projektu na zmiany przychod6w ze sprzedaZy

i
J Zr6dlo: opracowanie wlasne.

Wartosc obecna netto projektu jest WfaZliwa na zmiany przychod6w ze sprze-
da"Ly i przy nawet niewielkim ich obnizeniu jej poziom spada ponizej zeTa, przes~-
dzaj~c 0 nieefektywnosci projektu.

Nast~pnym czynnikiem wplywaj~cym na zmiany, kt6rego analizy wrazliwosci
nalei;y dokonac, jest stopa procentowa W.

Przeplywy pieni~me, generowane przez projekt przy wyzszej stopie procento-
wej W, b~d~ takie same jak w przypadku bazowego wariantu. Natomiast sredni

~
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waZony koszt kapitaru zmieni si~, poniewaZ stopa procentowa W wzrosnie 0 20%
w stosunku do swojego poziomu bazowego i b~dzie wynosila 6%:

WACCmaxw = 0,1 x 0,16+ 0,4 x P,13 +0,2 x 0,07 x (1- 0,27)+ 0,3 x 0,1 x (1-0,27) =

=0,1001=10,01%.
j
II Kolejnym krokiem jest obliczenie poziomu wartosci obecnej netto:

NPli': w=-37750+~+11271+18006+ 8849=-342,14z1. 1
max 1,1001 110012 110013 110014

, , ,

W podobny spos6b szacuje si~ sredni wazony koszt kapitaru dla minimalnego f

poziomu stopy procentowej W:

WACCminW = 0,1 x 0,14 + 0,4 x 0,11 + 0,2 x 0,05 x (1-0,27)+ 0,3 x 0,08 x (1-0,27) =

= 0,0828 = 8,28% .

Nast~pnie nalei;y wyznaczyc wartosc obecn~ netto dla minimalnego poziomu
stopy W:

NPVmin =-37750+~+ 11271+ 18006+ 8849=1147,21z1.W 1,0828 1,08282 1,08283 1,08284

9658

! .
Z

9
1147
386 max

p-342 min baz ~

III

-8886

Rys. 2. WraZliwosc wartosci obecnej netic projektu na zmiany stopy procentowej

Zr6dlo: opracowanie wlasne.

-=-
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Jak widaC z rys. 2, efektywnosc projektu jest mniej wraZliwa na zmiany stopy
procentowej niz na zmiany przychodow ze sprzedaz.y, jednakZe juz niewielki jej
wzrost powoduje spadek poziomu wartosci obecnej netto poniZej zeTa.

Kolejnym czynnikiem, ktorego wplyw na wartosc obecn~ netto nalez.y zbadaC,

jest poziom kosztow stalych bez amortyzacji. Pierwszym krokiem zbadania tej
wrazliwosci jest oszacowanie przeplywow pieni~mych przy maksymalnych kosz-

; tach stalych bez amortyzacji.

Tabela 6. Szacowanie przeplyw6w pieni~Znych dla maksymalnego poziomu koszt6w stalych bez

amortyzacji (w zlotych)

Skladniki 0 1 2 3 4
(I) Przychody ze

c~tkowy(CFo)] -34000 25000 29000 35000 18000
(2) Koszty stale bez amortyzacji (KSBA) 0 8400 8400 8400 8400

. = 0 6250 7250 8750 4500

0 5200 5200 5200 5200
- 5150 8150 12650 (-100)

0 1391 2201 3416 (-27)
0 3759 5949 9234 (-73)

0 5 200 5 200 5 200 5 200
3750 600 900 (-2550) (-2700)

rzep ywy plem~Zne netto = +
+ (Dep.) - (LlNWC) -37750 8359 10249 16984 7827. LlNWC = 0,15 x (CR,,+l - CR,,)

Zr6dlo: dane umowne.

Sredni waZony koszt kapitaru jest identyczny jak w sytuacji bazowej i wynosi

9,15%.
Kolejnym krokiem jest obliczenie poziomu wartosci obecnej netto dla prze-

plywow oszacowanych z uwzgl~dnieniem wyzszych kosztow staiych bez amorty-

zaCJ1:

NPVmaxKS =-37750+ 8359+ 10249+ 16984+ 7827=-2913,85 zl.
1,0915 1,09152 1,09153 1,09154

Na tej podstawie mama oszacowac przyblizon~ wartosc obecn~ netto dla mi-
nimalnego poziomu kosztow stalych bez amortyzacji:

NPVminKS = NPVB -(NPVmaxKS - NPVB) =386,7-(-2913,85-386,27) =

= 3686,39 zl.
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9658

)

""" - "., \"

;."" ,i,';,

~,,;

3686

;0 ,;

; 386 " ":,~
mill KSBA ~- ,--

-2914

0
10

~
-8886

Rys. 3. WraZliwosc wartosci obecnej nella projektu na zmiany poziomu koszt6w S1alych bez
amortyzacji C)

, fi'Zr6dlo: opracowanie wlasne. .

t P<
Z rysunku 3 wynika, Ze efektywnosc projektu jest bardziej WTaz.liwa na zmiany cc

koszt6w stalych bez amortyzacji niz na zmiany poziomu stopy procentowej, ale W
mniej niz na zmjany przychod6w ze sprzedaz.y, ponadto juz niewielki jej wzrost ry
powoduje spadek poziomu wartosci obecDej netto projektu ponizej zeTa.

cz
6. Analiza drzew decyzyjnych kc

De
Analiza drzewa decyzyjnego (ang. decision tree analysis) majduje zastosowa- lic

Die wtedy, gdy poddawany analizie projekt inwestycyjny sklada si~ z sekweDcji
decyzji oraz gdy decyzje podejmowane w kolejDych momentach zale~ od wyni-
k6w poprzednich decyzji. Postac grafu uZywanego w analizie drzew decyzyjnych ~.
podobna jest do drzewa. Wykres drzewa powinien uwzgl~dniac kolejnosc zdarzen [*~
ora~ zajmowac si~ jed~ie.naj~stotniejszymi .z nich. Na wykresie zam~czane s~ 1
zarowno punkty decYZYJne Jak I losowe. AnalIza drzew przeprowadzana Jest nato- ,:.,
miast od konca (od efekt6w do decyzji, z kt6rych one wynikajV. Na rys. 4 przed-
stawiono drzewo decyzyjne uZywane do analizy drzew decyzyjnych.
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,
wynik

wynik

! ik

ik

wynik

Oznaczenia: D - punkty decyzyjne, L - punkty losowe, Pi - prawdopodobienstwo i-tego zdarzenia

losowego (oznaczonego jako L).

Rys. 4. Drzewo decyzyjne

Zr6dlo: opracowanie wlasne.

Przyktad 3. Przedsi~biorstwo Inter-Markt rozwaZ.a podj~cie projektu inwesty-
cyjnego zwi~ego z hodowl~ dZdzownic. Okres Zycia projektu okreslony zostal
na 3 lata. Naklad poc'D\;.tkowy zwi~y z podj~ciem projektu, to 700 000 zl. Na
podstawie analizy rynku i doswiadczen przedsi~biorstwa z innych rynkow, osza-
cowano prawdopodobne przeplywy pieni~Zne wraz z prawdopodobienstwami ich
wys~ienia. Prognozy przeplywow zawiera drzewo decyzyjne przedstawione na

rys.5.
NaieZy oszacowac oczekiwan~ wartosc obecn~ netto projektu i zdecydowac,

czy naleZy podj~c si~ realizacji tego projektu, jesli wiadomo, Ze sredni wazony
koszt kapitalu oszacowano na poziomie 12%. Dla kaZdej mozliwosci prezentowa-
nej przez drzewo decyzyjne, nale'i;y obliczyc wartosc obecn~ netto, a nast~pnie ob-
liczyc oczekiwan~ wartosc obecn~netto.

NPV = -700000+200 000+500 000+250 000=55113 43 zla 1,12 1,122 1,123 "

NPV b = -700 000 + 200 000 + 500 000 + 100 000 = -51 653,61 zl,

1,12 1122 1123, ,

NPV = -700000 + 200 000 + 600 000 + 100 000 = 28 065 78 zlc 1,12 1122 1123 "
, ,

NPV d = -700 000 + 200000+ 600 000+:1Q..QQQ = -371012 zl
1,12 1,122 1,123 "
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Rys, 5. Dnewo decyzyjne dla projektu analizowanego pnez Inter-Markt
(wartosci przeplyw6w w tys. zl) BI

Zr6dlo: opracowanie wlasne.
Bc

NPV = -700 000 +300000+350000+ 150 000= -46357,97 zl,
.; e 1,12 1,122 1,123 Cl
,Ii Cl

NPV = -700000 + 300 000 + 350000 + 100000 = -81946,98 zl,
f 1,12 1,122 1,123 HI

NPV = -700000+350000+350000+350000 = 140640,94 zl, Ja;
g 112 1122 1123 ,, , , Jaj

NP~ = -700 000+350 000+ 350 000+ 120 000 = -23 068,51 zl, K~
h 1,12 1,122 1,123

OS
NPJ;":. =-700000+350000+~+210000=280149,87 zl, MiI 1,12 1,122 1,123 Mi

Ph
NPV, =-700000+350000+650000+~=144911,63 zl. Ra

J 1,12 1,122 1,123

8m
Na podstawie poWYZszych danych nale'i;y oszacowac oczekiwan~ wartosc 8m

obecn~ netto:
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1
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\
Ii E(NPV) = 55113,43 x 0,032 - 51653,61 x 0,048 + 28 065,78 x 0,06 - 3 710,12 x 0,06-
1

- 46357,97 x 0,18 - 81946,98 x 0,12 + 140 640,94 x 0,175-
- 23 068,51 x 0,075 + 280 149,87 x 0,05 + 144 911,63 x 0,2 = 101789,2.

PoniewaZ otrzymana oczekiwana wartosc obecna netto jest wi~ksza od zeTa,
projekt naleZy przyj~c, poniewaZ jego realizacja przyczyni si~ do wzrostu wartosci

przedsi~biorstwa.

7. Podsumowanie

Przedstawione w artykule metody s~ uZyteczne do analizy ryzyka w procesie
zar~dzania finansami w prawie wszystkich malych przedsi~biorstwach produkcyj-
nych. Ich prostota i rownoczesnie zadowalaj~cy poziom mozliwosci oceny ryzyka
s~ wystarczaj~c~ rekomendacj~ do ich powszechnego stosowania. S~ one spojne
z glownym finansowym celem ~dzania przedsi~biorstwem, poniewaZ wspoma-
gaj~ uzyskiwanie ograniczenia ryzyka w trakcie podejmowania decyzji finanso-
wych, a co za tym idzie, wplywaj~ na wzrost wartosci przedsi~biorstwa.
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MEmODS INDIRECTLY CONTROLS RISK DURING FINANCIAL
MANAGEMENT IN SMALL ENTERPRISE

Summary

Maximization of wealth of his owners is the basic financial aim in management of small enter-
prise. Financial management which control risk contributes to realization this aim. Article presents
accessible for small enterprise methods which indirect control risk in financial management decision

'" making by smail firm.

~ Grzegorz Michalski jest pracownikiem Katedry Zar~dzania Finansami Przedsi~biorstwa Aka-
demii Ekonomicznej we Wroclawiu.
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