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{przedstaw obliczenia a w TABELI 
ODPOWIEDZI podaj odpowied� kwotow� i 
literow� - obie postaci s� konieczne} 

ODPOWIED�: Litera:      ���� Litera 

KWOTA ����      ���� KWOTA 
 

CZAS PISANIA: 15 minut 
(W TABELI ODPOWIEDZI PROSZ� WPISA� NUMERY WYBRANYCH I ROZWI�ZANYCH ZADA�) 

Za ka de zadanie, za poprawn  odpowied  + 30 pkt. 
Za powstrzymanie si  od odpowiedzi i za zł  odpowied  + 0 pkt.   
UWAGA! (– 25 pkt) (minus dwadzie cia pi  punktów) za udzielenie odpowiedzi bez dokonania stosownych oblicze .  
Za poprawny „tok my lenia” mimo bł dnego wyniku: 0pkt.  
Wybranie którejkolwiek opcji bez stosownych oblicze  wi e si  z ujemnymi  punktami.  
Za prawidłowe rozwi zanie wszystkich zada  dodatkowa premia punktowa 11 pkt. Maksymalna liczba punktów to 101 
pkt. Rozwi zanie kadego zadania naley dokładnie poda. Nast pnie wyniki w postaci litery (wynikajcej z wyboru opcji najbliszej 
prawdzie) i w postaci liczby (kwoty wynikajcej z własnych udokumentowanych oblicze) nale y poda  w tabeli odpowiedzi. Nie ma 
potrzeby rozwizywa  wszystkich zada – naley wybra  trzy. Wybór wi kszej ilo ci ni  trzy jest dopuszczalny ale nie niesie ze sob 
adnych dodatkowych korzyci – oceniane s wówczas tylko pierwsze trzy wpisane do tabeli odpowiedzi. 

DANE PODSTAWOWE: Zarz d przedsi biorstwa zdecydował, e docelow  struktur  kapitału b dzie taka, która zapewni 
52% udział kapitału własnego, 32% udział kapitału obcego – długoterminowego oraz 16% udział kapitału obcego 
krótkoterminowego. [E] = Kapitał własny: kE = 42%. [DD] = Kapitał obcy długoterminowy: kDD = 14%. [DK] = Kapitał obcy 
krótkoterminowy: kDD = 10%. 
Przedsibiorstwo to zastanawia si czy przez najblisze 10 lat, ma działa na rynku lokalnym, krajowym, europejskim czy globalnie. 
Dla warunków regionu w którym działa firma (Polska Południowo–Zachodnia = region I ), miałaby nastpuj cy cykl operacyjny: 
OSN1 =30 dni, OKZAP1 = 40 dni, OOSZwD1 = 50 dni, bufor gotówki jest na poziomie 2-dniowym, czyli P = 2×CR/360, CR1…10a 
=360 000. Aktywa trwałe zwizane z realizacj potrzeb regionu I wynosiłyby AT = 20ooo, 
stawka amortyzacji NCE= 6%×AT rocznie, CAPEX zawsze b dzie pokrywał umorzenie, czyli CAPEX1…10a = NCE1…10a. Kapitał 
pracuj cy netto NWC jest zabezpieczany z 1-okresowym (1-rocznym wyprzedzeniem). FCF 10b = 15ooo.  
EKSPANSJA: Kady nastpny projekt bdzie si  charakteryzował zmianami w nastpuj cych danych: 
 Polska P-Z (Reg. I) Polska – reszta (Reg. II) UE południowa (Reg. III) Reszta UE (Reg. IV) WNP (Reg. V) Reg. V+n 
OSN 30 33 36 39 42 42+3×n 
OKZAP 40 42 44 46 48 48+2×n 
OOSZwD 50 51 52 53 54 54+n 
CE 300ooo 310ooo 320ooo 330ooo 340ooo 340ooo+10ooo×n 

Wiadomo, e dla kadej mo liwej dla firmy inwestycji – prognoza rocznej sprzeda y – rokrocznie bdzie na poziomie 720ooo. Gotówka bdzie 
utrzymywała si na poziomie 2 dniowej sprzeday. Kapitał pracujcy netto zostanie zgromadzony w roku 0, a uwolniony w ostatnim roku (tzw. rok 
„b”). Aktywa trwałe netto zgromadzone w roku 0, wynios  20ooo dla kadego rynku na którym chce działa firma. Dla kadego z moliwych 
projektów FCF10b=15ooo. Dla kadego kolejnego moliwego projektu, koszty wydatkowe bd  wy sze, co odbija si  b dzie na IRR kolejnych 
projektów w taki sposób, e IRRI> IRRII> IRRIII> IRRIV> IRRV> IRRVI> IRRVII> IRRVIII > IRRIX> IRRX> IRRXI>…> IRR�. Ka dy z projektów 
wymaga takiego samego nakładu pocztkowego oraz bdzie miał taki sam przepływ likwidacyjny FCF10b w ostatnim okresie. Natomiast przepływy 
FCF1…10a b d  dla ka dego z projektów róne. Wyznacz IRR dla jednego z regionów. Wyznacz NPV dla jednego z regionów. 

 
A} 40,3% B} 258800 C} 30000 D} 28,3% E} 180000 P} 24,6% Y} 138000 H} 133333 
K} 8% L} 1,7 M} 201200 N} 26,8% O} 320000 F} 28,5% R} 275000 S} 957118 
T} 15% U} 29,5% W} 247644 i} 30,0% J} 240000 X} 13,41% G} 17,73% Z} 7290 

 

ZADANIA +i: 
 

{1} Ile wyniesie NPV dla inwestycji IV?   
{2} Ile wyniesie IRR dla inwestycji IV {Reszta UE (Reg. IV) }?   
{3} Ile wyniesie WACC?   
{4} Ile wyniesie w 9 roku NOPAT9 dla inwestycji IV?   
{5} Ile wynios  FCF (wolne przepływy pieni ne) w roku 0 dla inwestycji IV?   
 

                                                           
* Dla ka�dego z zada	 dokonaj odpowiednich oblicze	, nast
pnie spo�ród odpowiedzi na pocz�tku testu wybierz najbli sz� prawdzie  odpowied�, i wynik podaj w tabeli odpowiedzi znajduj�cej si
 na 
pocz�tku testu. 
Po otrzymaniu wyniku, z propozycji wybierz najbli�sz� prawdzie i w TABELI ODPOWIEDZI wpisz odpowiedni� liter
 oraz wynik liczbowy. 
W przypadku dobiegu nale�y obok nazwiska umie�ci� informacj� DOBIEG. W przypadku poprawki – nale�y obok nazwiska umie�ci� informacj� POPRAWKA. W przypadku 
dobiegu wynik jest mno�ony przez 0,7. W przypadku poprawki wynik jest mno�ony przez 0,8. 


