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Wstêp
Poprzez maksymalizacjê wartoœci przedsiêbiorstwa wzrasta bogactwo jego w³aœcicieli. Aby taka sytuacja mog³a zaistnieæ, wa¿ne jest odpowiednie zarz¹dzanie ryzykiem w firmie.
Ryzyko jest potencjalnym, niepo¿¹danym zdarzeniem, które mo¿e
spowodowaæ, ¿e cele projektu inwestycyjnego nie zostan¹ osi¹gniête. Odpowiednie zarz¹dzanie ryzykiem w przedsiêbiorstwie ma wiêc ogromny
wp³yw na jego wartoœæ. Im wiêksze ryzyko, tym wiêkszy koszt kapita³u,
a tym samym mniejsza wartoœæ przedsiêbiorstwa, która zale¿y od przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych oraz zaanga¿owanego kosztu kapita³u.
Przep³ywy s¹ oczywiœcie obarczone ryzykiem, dlatego tak wa¿ne jest, aby
odpowiednio nimi zarz¹dzaæ i uzyskaæ jak najmniejsz¹ ró¿nicê (tzw. lukê
wartoœci) pomiêdzy potencjaln¹ i otrzyman¹ wartoœci¹ przedsiêbiorstwa.
Zale¿noœæ t¹ zaprezentowano na rysunku 1.
Rysunek 1. Luka wartoœci

ród³o: [Kukla, 2014, s. 2].
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Warto tak¿e pamiêtaæ, ¿e dla ci¹g³oœci funkcjonowania przedsiêbiorstwa wa¿ne jest, aby d¹¿yæ do osi¹gniêcia akceptowalnego poziomu ryzyka i aby by³o ono na bie¿¹co identyfikowane [Kukla, 2014, s. 2].
Celem opracowania jest prezentacja problemu tworzenia wartoœci
przedsiêbiorstwa w kontekœcie procesu zarz¹dzania ryzykiem.
Opracowanie sk³ada siê z dwóch zasadniczych czêœci: pierwsza prezentuje zagadnienie wartoœci przedsiêbiorstwa w kontekœcie ryzyka i niepewnoœci; czêœæ druga dotyczy analizy zarz¹dzania ryzykiem w tworzeniu wartoœci przedsiêbiorstwa na przyk³adzie przedsiêbiorstwa „ALFA”
Sp. z o.o.

1. Wartoœæ przedsiêbiorstwa a ryzyko i niepewnoœæ
Jednym z podstawowych celów ka¿dego przedsiêbiorstwa jest maksymalizacja wartoœci przedsiêbiorstwa 1.
Niektórzy autorzy, jak A.A. Berle czy M. Dood, uwa¿aj¹, ¿e przedsiêbiorstwo istnieje tylko po to, by powiêkszaæ bogactwo w³aœcicieli
[Brycz, 2005, s. 27].
Cel prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej wyjaœnia równie¿ teoria
racjonalnych oczekiwañ, wed³ug której inwestorzy zachowuj¹ siê na rynku racjonalnie, d¹¿¹c do maksymalizacji w³asnych korzyœci. Firma nie jest
instytucj¹ charytatywn¹ i zasadniczym celem jest pomna¿anie kapita³u jej
w³aœcicieli, a nastêpnie zaspokajanie wielu, czêsto sprzecznych interesów
interesariuszy [Dobiega³a-Korona, Herman, 2006, s. 20].
Najogólniej mówi¹c, ryzyko jest wskaŸnikiem stanu lub zdarzenia,
które mo¿e prowadziæ do strat. Jest ono proporcjonalne do prawdopodobieñstwa wyst¹pienia tego zdarzenia i do wielkoœci strat, które mo¿e spowodowaæ [Ciszek, 2010, s. 264].
Niepewnoœæ wystêpuje, gdy wszystkie zdarzenia s¹ dopuszczalne,
ale nie jest znane prawdopodobieñstwo, które siê z jego elementami
wi¹¿e. Nie jest te¿ mo¿liwe okreœlenie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia
zdarzenia losowego.
1

Kwestia celu przedsiêbiorstwa jest jednym z najbardziej spornych problemów w teorii
przedsiêbiorstwa i teorii ekonomii. Wed³ug teorii neoklasycznej celem przedsiêbiorstwa
jest maksymalizacja zysku, zaœ warunkiem maksymalizacji zysku zrównanie kosztów
krañcowych z przychodem krañcowym. Jednak teoria neoklasyczna spotka³a siê z szeregiem zastrze¿eñ. Posiada ona wiele teorii alternatywnych, np. mened¿erskie teorie firmy
czy teorie behawioralne. Teorie te jako nadrzêdny cel przedsiêbiorstwa stawiaj¹ sobie:
maksymalizacjê sprzeda¿y, maksymalizacjê u¿ytecznoœci dla mened¿erów oraz maksymalizacjê wzrostu – powiêkszenie aktywów.
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ród³em niepewnoœci jest nie losowoœæ zdarzeñ, ale fakt, ¿e o wyst¹pieniu zdarzeñ jednostkowych decyduje wiele czynników, z których
tylko czêœæ jest znana i mo¿liwa do uwzglêdnienia [Mises, 2007, s. 51]. Te,
które mo¿na sparametryzowaæ, powinny podlegaæ dalszej mitygacji.
W przypadku drugiej grupy czynników – a wiêc tych, których sparametryzowaæ nie mo¿na – nale¿y d¹¿yæ do ich maksymalnego wzglêdnego oszacowania, po to, by pozostawiæ jak najmniejsz¹ liczbê tych, które
bêd¹ niemierzalne i które bêd¹ okreœlaæ niepewnoœæ w wymiarze rynkowym (a wiêc takim, na który ma wp³yw szeroko rozumiany rynek,
z charakterem swojej zmiennoœci). Im bardziej niepewnoœæ bêdzie oszacowana i sparametryzowana, tym mniejsze bêdzie generowaæ ryzyko.
Niepewnoœæ jest wiêc miar¹ ekspozycji na ryzyko. Precyzyjne okreœlenie
tej ekspozycji jest podstaw¹ do dalszej mitygacji ryzyka.
Z uwagi na fakt – o czym ju¿ wspomniano wczeœniej – ¿e ryzyko
wystêpuje w dzia³alnoœci gospodarczej ka¿dego przedsiêbiorstwa – wa¿ne jest, aby w³aœciwe nim zarz¹dziæ. Od tego procesu zale¿¹ przysz³e straty, zyski i wartoœæ wszystkich podmiotów na rynku.
Ryzyko jest funkcj¹ niepewnoœci, przy czym funkcja ta ma charakter
zale¿noœci prostej: im wiêkszy zakres niepewnoœci, tym wiêksze ryzyko –
i odwrotnie – w miarê zmniejszania siê czynników nieokreœlonych i niepewnych maleje równie¿ ryzyko. Wnioskowaæ mo¿na zatem, ¿e ryzyka
nie ma tam, gdzie nie ma niepewnoœci i gdzie nie zaanga¿owano jakiegoœ
kapita³u. Oczywiste jest, ¿e ryzyko wzrasta wraz z wielkoœci¹ zaanga¿owanego kapita³u. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, i¿ skoro g³ównym atrybutem ryzyka jest niepewnoœæ, to na wartoœæ ryzyka zasadniczy wp³yw
bêdzie mia³ te¿ czas. Oznacza to, ¿e wraz z wyd³u¿eniem horyzontu czasowego przewidywañ bêdzie ros³a ich niepewnoœæ. Ryzyko jest wiêc rezultatem niepewnoœci [Olkiewicz, 2005, s. 19–20].
Istotny wp³yw w procesie tworzenia wartoœci przedsiêbiorstwa ma
m.in. odpowiednia polityka w zakresie zarz¹dzania wartoœci¹ oraz redukcja niepewnoœci i ryzyka wystêpuj¹cego w dzia³alnoœci (daily business)
ka¿dego przedsiêbiorstwa.
Koncepcja zarz¹dzania przez wartoœæ polega na podporz¹dkowaniu
ca³okszta³tu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem – poczynaj¹c od wyboru
strategii, a koñcz¹c na codziennych decyzjach operacyjnych podejmowanych na najni¿szych szczeblach zarz¹dzania – d³ugofalowemu celowi
strategicznemu, tj. maksymalizacji wartoœci rynkowej przedsiêbiorstwa.
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Koncepcja ta wi¹¿e elementy zarz¹dzania finansami z elementami zarz¹dzania strategicznego. Celem tego powi¹zania jest tworzenie wartoœci
przedsiêbiorstwa i uzyskanie dobrej pozycji konkurencyjnej [Siudak,
2001, s. 5].
Zarz¹dzanie wartoœci¹ to filozofia zarz¹dzania przedsiêbiorstwem,
w myœl której dzia³alnoœæ firmy i procesy zarz¹dcze s¹ skupione na maksymalizowaniu jego wartoœci z punktu widzenia interesów w³aœcicieli
i zaanga¿owanych przez nich kapita³ów [Szczepankowski, 2007, s. 20],
poprzez podejmowanie takich decyzji strategicznych, operacyjnych i inwestycyjnych przedsiêbiorstwa, które pomog¹ w osi¹gniêciu g³ównego
celu firmy, czyli w podnoszeniu jej wartoœci. Maksymalizacja wartoœci
oznacza koniecznoœæ maksymalizowania kapita³ów przy generowaniu
jak najwiêkszych przep³ywów pieniê¿nych. Przedsiêbiorstwo jest zdolne
do zwiêkszania swojej wartoœci, je¿eli rentownoœæ zainwestowanych œrodków przewy¿sza stopê kosztu kapita³u. Zarz¹dzanie wartoœci¹ wymaga
wprowadzenia do firmy kryteriów oceniaj¹cych skutecznoœæ rozwi¹zañ,
a tak¿e identyfikacji wszystkich czynników (ryzyk) mog¹cych negatywnie wp³ywaæ na wzrost wartoœci. Zarz¹dzanie wartoœci¹ przedsiêbiorstwa jest ogniwem ³¹cz¹cym strategiê firmy z jej wynikami finansowymi
[Waœniewski, 2011, s. 119]. Im wiêksze bêdzie ryzyko dzia³alnoœci firmy,
tym wy¿sz¹ stopê dyskontow¹ przyjmowaæ bêd¹ inwestorzy oszacowuj¹cy wartoœæ przedsiêbiorstw.
Ka¿de przedsiêbiorstwo funkcjonuj¹ce na rynku spotyka siê z problemem niepewnoœci i nieprzewidywalnoœci zjawisk gospodarczych. Zjawiska niepewne wystêpuj¹ w ka¿dej dziedzinie dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. Dlatego wydaje siê niezwykle wa¿ne odpowiednie podejœcie do
tych zjawisk i przygotowanie siê do ich ewentualnych skutków.
Zachowania przedsiêbiorstw w warunkach ryzyka s¹ uzale¿nione
od rodzaju wykonywanej dzia³alnoœci czy doœwiadczeñ przedsiêbiorcy.
Badania naukowe wykaza³y, ¿e w warunkach niepewnoœci mog¹ byæ podejmowane decyzje, które odbiegaj¹ od tych, jakie przewiduj¹ tradycyjne
teorie ekonomiczne, poniewa¿ w du¿ym stopniu na te decyzje maj¹
wp³yw ludzie i ich doœwiadczenia z przesz³oœci [Olkiewicz, 2012, s. 551].
Wynika z tego, ¿e najtrudniejsze decyzje w przedsiêbiorstwie wi¹¿¹ siê
z wyborem pomiêdzy oczekiwanym zyskiem a ryzykiem. Zadaniem
podejmuj¹cych decyzje dotycz¹ce przysz³oœci w przedsiêbiorstwie bêdzie
wybór mo¿liwoœci, która przy danych zyskach minimalizuje ryzyko lub
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przy danym ryzyku maksymalizuje zyski. W obu przypadkach cel jest ten
sam – maksymalizacja wartoœci przedsiêbiorstwa.
Zale¿noœæ pomiêdzy ryzykiem a wartoœci¹ przedsiêbiorstwa zosta³a
zobrazowana na rysunku 2.
Rysunek 2. Zale¿noœæ pomiêdzy ryzykiem a wartoœci¹ przedsiêbiorstwa

ród³o: [Olkiewicz, 2012, s. 551].

Zarz¹dzanie ryzykiem chroni i zwiêksza wartoœæ jednostki dla udzia³owców, a co za tym idzie – wartoœæ przedsiêbiorstwa, gdy¿ przyczynia
siê do realizacji m.in. takich celów organizacji, jak: zapewnienie ram systemowych, pozwalaj¹cych prowadziæ dzia³alnoœæ w sposób spójny i kontrolowany; usprawnienie procesu podejmowania decyzji, dziêki posiadanej wiedzy na temat zagro¿eñ i szans; efektywniejsze wykorzystanie
oraz alokacja kapita³u i zasobów, jakimi dysponuje; ochrona i budowanie
maj¹tku i wizerunku firmy.
Tradycyjnie dyskusja dotycz¹ca zarz¹dzania ryzykiem w przedsiêbiorstwach skupiona jest wokó³ kwestii zwi¹zanej z tym, na ile proces
zarz¹dzania ryzykiem mo¿e przyczyniæ siê do wzrostu wartoœci rynkowej przedsiêbiorstwa. Nowym w¹tkiem w tej dyskusji jest pytanie, czy
w sytuacji, w której wzrasta prawdopodobieñstwo wyst¹pienia sytuacji
kryzysowej, zmianie powinien ulec paradygmat zarz¹dzania ryzykiem.
Zdaniem czêœci autorów, jest to uzasadnione wtedy, gdy istnieje wysokie
prawdopodobieñstwo, ¿e na skutek powa¿nych zburzeñ na rynku finansowym przedsiêbiorstwo bêdzie mia³o problemy finansowe. W takiej sy-
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tuacji przedsiêbiorstwa powinny podj¹æ dzia³ania w zakresie zarz¹dzania
ryzykiem, nawet gdy wprost nie prowadzi to do wzrostu ich wartoœci
rynkowej. Sk³onne by³yby p³aciæ pewn¹ cenê za zabezpieczenie siê przed
skrajnie niekorzystnymi zmianami cen na rynkach finansowych, których
wyst¹pienie spowodowa³oby znacz¹ce k³opoty w ich funkcjonowaniu,
traktuj¹c ograniczenie tego ryzyka jak typowe ubezpieczenie [Kaszuba-Perz, Perz, 2010, s. 61].
Wartoœæ przedsiêbiorstwa zale¿y od wartoœci realnych przep³ywów
pieniê¿nych zwi¹zanych z jego dzia³alnoœci¹. Warunkiem osi¹gniêcia
wzrostu wartoœci przedsiêbiorstwa jest zwiêkszenie jego przep³ywów finansowych lub zmniejszenie stopy dyskontowej. Te dwa czynniki s¹ nara¿one na zmiennoœæ wynikaj¹c¹ z niepewnoœci gospodarowania, w konsekwencji ryzyko. Prawdopodobieñstwo nara¿enia przedsiêbiorstwa na
trudn¹ sytuacjê finansow¹ i wynikaj¹ce st¹d koszty mo¿na ograniczyæ poprzez zarz¹dzanie ryzykiem [Olkiewicz, 2012, s. 551].
Eliminacja ryzyka w procesie tworzenia wartoœci bêdzie polegaæ na
uzyskaniu przez spó³kê zwrotu z zainwestowanego kapita³u na poziomie
wy¿szym od kosztu kapita³u zainwestowanego w przedsiêbiorstwo. Sytuacja taka jest mo¿liwa, gdy przedsiêbiorstwo jest w stanie sprzedawaæ
klientom wyroby i us³ugi po cenie, która zapewnia uzyskanie dodatniego
zwrotu na zainwestowanym kapitale.
Utrzymanie wytworzonej wartoœci polega na niedopuszczeniu do
obni¿enia stopy zwrotu z zainwestowanego kapita³u poni¿ej kosztu kapita³u, czyli utrzymania uzyskanego poziomu wartoœci [Pasionek, 2014, s. 8].
Ograniczenie lub czêœciow¹ eliminacjê ryzyka w procesie tworzenia
wartoœci przedsiêbiorstwa mo¿na równie¿ osi¹gn¹æ poprzez [Pasionek,
2014, s. 9]:
1. Zwiêkszenie przep³ywów pieniê¿nych z posiadanych aktywów, które
mo¿e byæ zrealizowane poprzez oszczêdnoœci w wydatkach inwestycyjnych i na kapita³ obrotowy oraz efektywniejsze wykorzystanie
posiadanych aktywów.
2. Podwy¿szenie planowanej stopy wzrostu przep³ywów pieniê¿nych,
które mo¿na zrealizowaæ, poprawiaj¹c stopê zwrotu z zaanga¿owanego kapita³u.
3. Obni¿enie kosztu kapita³u, które mo¿na zrealizowaæ, redukuj¹c ryzyko operacyjne oraz zmieniaj¹c Ÿród³a i strukturê finansowania.
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4. Wyd³u¿anie okresu wzrostu, czyli okresu, w którym stopa zwrotu
z zaanga¿owanego kapita³u jest wy¿sza od kosztu kapita³u.
5. Krótkoterminowe decyzje dotycz¹ce wolnej gotówki oraz operacyjne
decyzje dotycz¹ce warunków sprzeda¿y, w tym mar¿y, terminu p³atnoœci i inne.
6. Kontrolowanie decyzji o stosowaniu dŸwigni operacyjnej lub finansowej, wolnych strumieniach pieniê¿nych, inwestycjach itp.
Na rysunku 3 przedstawiono g³ówne Ÿród³a wartoœci firmy, w kontekœcie ryzyka i niepewnoœci. Mitygacja tych czynników w znacznym
stopniu przyczynia siê do stabilizacji w zakresie wzrostu wartoœci.
Rysunek 3. ród³a wartoœci firmy a ryzyko i niepewnoœæ

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Pasionek, 2014, s. 9].

W tablicy 1 zestawione zosta³y przyk³adowe dzia³ania (lista takich
dzia³añ, z uwagi na specyfikê przedsiêbiorstwa, bran¿y i rynku, jest inna
dla ka¿dego z nich) zmierzaj¹ce do generowania wartoœci, ale równoczeœnie mityguj¹ce potencjalne ryzyka, które wyst¹pi¹ w momencie zaniechania tych dzia³añ.
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Tablica 1. Przyk³adowe dzia³ania generuj¹ce wartoœæ i mityguj¹ce ryzyko
1. Koszt kapita³u
l

Zwiêkszyæ œwiadomoœæ znaczenia kosztu kapita³u wœród kierownictwa

l

Kalkulowaæ optymaln¹ dŸwigniê finansow¹

l

Obliczyæ koszt kapita³u dla swojego sektora

l

Rozwa¿yæ zakup w³asnych akcji i sprzeda¿ dzia³alnoœci ubocznej

2. Stopa wzrostu przychodów ze sprzeda¿y
l

Zapewniæ rentowny wzrost sprzeda¿y

l

Wejœæ na nowy rynek

l

Wprowadziæ nowe produkty

l

Globalizowaæ dzia³alnoœæ

l

Opracowaæ programy lojalnoœciowe dla klientów

l

Oferowaæ korzystne ceny w nowych punktach dystrybucyjnych

l

Opracowaæ skoncentrowan¹ reklamê opart¹ na zró¿nicowaniu

3. Okres trwania przewagi konkurencyjnej
l

l

l
l

Poprawiæ stosunki z inwestorami (trwa³e i przewidywalne wyniki
finansowe)
Poprawiæ przekazywanie informacji w zakresie przep³ywów pieniê¿nych
jednostek przedsiêbiorstwa
Opracowaæ system motywacyjny dla kierownictwa zwi¹zany z wartoœci¹
Stworzyæ sytuacjê, w której wszyscy pracownicy d¹¿¹ do sukcesu
finansowego

4. Stopa zysku operacyjnego
l

Zredukowaæ koszty, zlecaj¹c outsourcing

l

Scentralizowaæ funkcje finansowe (podatkowe, skarbowe)

l

Wprowadziæ reengineering (opieka nad klientem, kalkulacja kosztów
dzia³añ, tworzenie magazynów danych)

5. Stopa podatku dochodowego p³aconego w gotówce
l

Rozwa¿yæ strukturê miêdzynarodowego holdingu

l

Wykorzystaæ w³asnoœæ intelektualn¹ i markê produktów

l

Planowaæ w zakresie ce³ i cen w obrocie wewnêtrznym

l

Minimalizowaæ podatki zagraniczne i zaliczki na podatek dochodowy

6. Inwestycje w aktywa trwa³e
l

Opracowaæ analizy wykorzystania kapita³u i technik finansowania
przedsiêwziêæ

l

Rozwa¿aæ decyzje typu zakup czy leasing

l

Opracowaæ system zarz¹dzania œrodkami pieniê¿nymi i ryzykiem
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7. Inwestycje w aktywa obrotowe
l

Wprowadziæ okresowe przegl¹dy

l

Udoskonalaæ zarz¹dzanie nale¿noœciami

l

Wprowadziæ systemy zarz¹dzania ³añcuchami dostaw oraz metodê „just in
time”

ród³o: [Nita, 2007, s. 48].

W procesie tworzenia wartoœci, z uwzglêdnieniem ryzyka i niepewnoœci, istotn¹ rolê odgrywa teoria perspektywy. W warunkach niepewnoœci mog¹ byæ podejmowane decyzje, które odbiegaj¹ od tych, jakie
przewiduj¹ tradycyjne teorie ekonomiczne. Oznacza to, ¿e na ograniczanie ryzyka w przedsiêbiorstwie maj¹ wp³yw ludzie i ich indywidualne
podejœcia do problemu, a wiêc równie¿ ich doœwiadczenia z przesz³oœci
i pamiêæ o poszczególnych zdarzeniach. Na rysunku 4 pokazano zale¿noœæ pomiêdzy zyskami i stratami a satysfakcj¹ i niezadowoleniem. Podejmuj¹cy decyzje biznesowe staj¹ siê coraz mniej wra¿liwi zarówno na
wzrost strat, jak i zwiêkszanie zysków.
Rysunek 4. Teoria perspektywy wed³ug Tverskiego–Kahnemana

ród³o: [Olkiewicz, 2012, s. 551].

Wykres strat jest bardziej stromy ni¿ wykres zysków, co oznacza, ¿e
bardziej „boli” strata, ni¿ „cieszy” zysk. W zwi¹zku z tym podejmuj¹cy
decyzjê dotkniêt¹ ryzykiem bêdzie lepiej pamiêta³ sytuacje, w których
straci³, ni¿ te, które przynios³y zyski [Olkiewicz, 2012, s. 570].
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Zarz¹dzanie ryzykiem mo¿e przyczyniæ siê do wzrostu wartoœci
przedsiêbiorstwa. Aby tak siê sta³o, konieczne do spe³nia s¹ pewne warunki. Zgodnie z dochodow¹ formu³¹ wyceny przedsiêbiorstwa wzrost
wartoœci przedsiêbiorstwa mo¿na uzyskaæ, zwiêkszaj¹c wartoœæ operacyjnych przep³ywów pieniê¿nych netto generowanych przez przedsiêbiorstwo lub obni¿aj¹c œredni wa¿ony koszt kapita³u. Zwiêkszenie wartoœci
przep³ywów pieniê¿nych netto jest zazwyczaj jednym z celów przyjêtych
w strategii firmy. W procesie zarz¹dzania podejmowane s¹ takie dzia³ania w zakresie planowania, organizowania, motywowania i kontroli, aby
realizacja tego celu sta³a siê mo¿liwa. Wysokoœæ œredniego wa¿onego kosztu kapita³u odzwierciedla m.in. stopieñ ryzyka, jakim charakteryzuje siê
dzia³alnoœæ danego przedsiêbiorstwa. Zale¿y ono w znacznym stopniu od
zmiennoœci wyników finansowych przedsiêbiorstwa, dlatego zmniejszanie zmiennoœæ wyników finansowych powinno skutkowaæ spadkiem stopy dyskontowej. Na rysunku 5 zaprezentowano dwie drogi prowadz¹ce
do wzrostu wartoœci przedsiêbiorstwa uwzglêdniaj¹ce ryzyko.
Rysunek 5. Dwie drogi wzrostu wartoœci przedsiêbiorstwa

ród³o: [Kaszuba-Perz, Perz, 2010, s. 60].

Aby zarz¹dzanie ryzykiem spowodowa³o wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa, trzeba doprowadziæ do wzrostu przep³ywów pieniê¿nych netto
lub do spadku œredniego wa¿onego kosztu kapita³u w przedsiêbiorstwie.
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Maksymalizacja wartoœci przedsiêbiorstwa – jak ju¿ wczeœniej wspomniano – jest coraz czêœciej g³ównym celem jego dzia³alnoœci. Badanie
wartoœci jest trudnym zadaniem, poniewa¿ nie ma jednej, ogólnie przyjêtej metody jej pomiaru, choæ wielu badaczy twierdzi, ¿e niektóre metody
daj¹ poprawne wyniki. Ocena efektywnoœci zarz¹dzania wartoœci¹ wymaga wskazania czynników wp³ywaj¹cych na wartoœæ oraz stworzenia
miar oceny si³y i jakoœci tych procesów. Z punktu widzenia ryzyka
i omawianego tematu dalszej analizie poddano koszt kapita³u, jako jedno
z wa¿niejszych zagadnieñ zwi¹zanych z wartoœci¹ przedsiêbiorstwa.
Koszt kapita³u pozwala na ocenê d³ugoterminowych wyników spó³ki
i porównanie ich z wartoœciami oczekiwanymi przez inwestorów. Jest to
wielkoœæ oczekiwanej stopy zwrotu, któr¹ inwestorzy oczekuj¹ od danej
firmy po uwzglêdnieniu specyficznego dla danego przedsiêbiorstwa ryzyka w zamian za udostêpnione im kapita³y. Koszt kapita³u jest kategori¹
szeroko wykorzystywan¹, zarówno w analizie wyników, jak i wycenie
wartoœci oraz badaniu op³acalnoœci potencjalnych inwestycji. W praktyce
wykorzystywany jest jako stopa dyskontowa do wyliczania bie¿¹cej wartoœci przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych, jako stopa minimalnego zwrotu z potencjalnej inwestycji czy w procesach wyceny metodami dochodowymi.
W ¿yciu gospodarczym stosuje siê dwa ujêcia kosztu kapita³u
z punktu widzenia ryzyka [Waœniewski, 2011, s. 126]:
1) stopa zwrotu oczekiwana przez inwestorów – zazwyczaj obliczana
jako suma stopy wolnej od ryzyka i premii za ryzyko;
2) koszt kapita³u w³asnego – oczekiwana przez inwestorów stopa zwrotu, obliczana jako suma stopy wolnej od ryzyka, premii za ryzyko
przedsiêbiorstwa i premii za ryzyko finansowe.
Koszt kapita³u w³asnego mo¿na wyliczyæ metod¹ stopy zwrotu wolnej od ryzyka powiêkszonej o premiê za ryzyko, powi¹zanej z koncepcj¹
alternatywnej stopy zwrotu, za pomoc¹ poni¿szego wzoru [Waœniewski,
2011, s. 126]:
rE = Rf × Rp
gdzie:
rE – koszt kapita³u w³asnego,
Rf – stopa zwrotu wolna od ryzyka,
Rp – stopa premii za ryzyko.

(1)

16

Jacek Pera

W obliczaniu kosztu kapita³u pomocny jest równie¿ œredni wa¿ony
koszt kapita³u (Weighted Average Cost of Capital – WACC)2 – wskaŸnik finansowy, informuj¹cy o przeciêtnym koszcie wzglêdnym kapita³u zaanga¿owanego w finansowanie inwestycji przez przedsiêbiorstwo.
Podejmowane przez przedsiêbiorstwa projekty inwestycyjne mog¹
byæ finansowane z wielu Ÿróde³, np.:
– niepodzielone zyski,
– emisja akcji,
– d³ug.
Udzia³ poszczególnych sk³adników kapita³u w finansowaniu inwestycji mo¿e byæ zró¿nicowany. Jednoczeœnie u¿ycie ka¿dego z tych sk³adników wi¹¿e siê z poniesieniem okreœlonego kosztu, np. zap³at¹ odsetek
od kredytu lub wyp³aceniem dywidendy z akcji.
Œredni wa¿ony koszt kapita³u uwzglêdnia zró¿nicowanie struktury
finansowania inwestycji oraz zró¿nicowane koszty poszczególnych
sk³adników kapita³owych i wskazuje, jaki przeciêtny koszt wzglêdny ponosi przedsiêbiorstwo, anga¿uj¹c dany kapita³. Jest œredni¹ wa¿on¹ kosztów sk³adników kapita³u finansuj¹cego inwestycjê i dany jest wzorem:
n

WACC = S Wi K i
i =1

(2)

gdzie:
WACC – œredni wa¿ony koszt kapita³u,
Ki – koszt i-tego sk³adnika kapita³u,
Wi – udzia³ i-tego sk³adnika kapita³u w Ÿród³ach finansowania,
n – liczba sk³adników kapita³u.
Kwestia wzrostu wartoœci firmy – obok zdolnoœci jej pomiaru – to
równie¿ kompetencje i umiejêtnoœci w zakresie jej tworzenia. Sam pomiar
nie tworzy wartoœci, to organizacja firmy, jej strategia, systemy zarz¹dcze,
zasoby, zarz¹dzanie ryzykiem a w szczególnoœci kapita³ ludzki powinny
byæ odpowiednio ukierunkowane i sprzêgniête z filozofi¹ i zasadami
zarz¹dzania przez wartoœæ.

2

Na jego wielkoœæ wp³ywaj¹ koszty kapita³ów w³asnych i obcych, a tak¿e struktura kapita³owa, wykorzystywana do ustalenia wag obu kosztów w wielkoœci WACC.
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2. Zarz¹dzanie ryzykiem w tworzeniu wartoœci przedsiêbiorstwa
w ujêciu scenariuszowym – na przyk³adzie przedsiêbiorstwa
„ALFA” Sp. z o.o.
Wp³yw i znaczenie zarz¹dzania ryzykiem w procesie tworzenia wartoœci zobrazowano na przyk³adzie przedsiêbiorstwa „ALFA”, dzia³aj¹cego w bran¿y oœwietleniowej. Analizowane przedsiêbiorstwo w swoim
rocznym sprawozdaniu finansowym wymienia dwie grupy czynników
ryzyka, na jakie nara¿ona jest firma w procesie tworzenia wartoœci. S¹ to:
czynniki zwi¹zane z otoczeniem i dzia³alnoœci¹ przedsiêbiorstwa (czynniki te s¹ generyczne w dzia³alnoœci ka¿dej firmy).
Czynniki zwi¹zane z otoczeniem to m.in. ryzyko zmiany przepisów
prawa, walutowe, zmiany stóp procentowych oraz zwi¹zane z rosn¹cym
znaczeniem alternatywnych mediów.
Druga grupa to czynniki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ przedsiêbiorstwa.
S¹ to m.in. ryzyka zwi¹zane z relatywnie niskimi mar¿ami operacyjnymi,
zmianami cen surowców, energii i produktów, zak³óceñ procesu produkcyjnego, zwi¹zanymi z zad³u¿eniem i z inwestycjami, oraz ryzyka
zwi¹zane z konsolidacj¹ i p³ynnoœci¹ g³ównych klientów.
Jedn¹ z wielu mo¿liwych metod pomiarów ryzyka stosowanych
przez przedsiêbiorstwa jest analiza scenariuszowa. Metoda ta pozwala
okreœliæ poziom ryzyka i jego wp³yw na wartoœæ firmy (w myœl zasady, ¿e
wysokoœæ oszacowanego ryzyka okreœla wartoœæ firmy). W celu przeprowadzenia takiej analizy dokonuje siê prognozy kszta³towania siê czynników wp³ywaj¹cych na obecn¹ wartoœæ netto inwestycji w sytuacji przysz³ych mo¿liwoœci rozwoju. Metodologicznie wykorzystuje siê w niej
stworzenie trzech scenariuszy: bazowego, optymistycznego i pesymistycznego [Okrzejska, 2014, s. 3].
W niniejszym przyk³adzie analizie3 poddano dwa parametry: przychody ze sprzeda¿y (obejmuj¹ wartoœæ, któr¹ stanowi suma iloczynów
iloœci sprzedanych wyrobów, towarów, robót lub us³ug oraz w³aœciwej
dla nich jednostkowej ceny sprzeda¿y) oraz kapita³ pracuj¹cy netto (kapita³ obrotowy netto, czêœæ kapita³ów sta³ych przedsiêbiorstwa, która finansuje aktywa obrotowe a nie finansuje aktywów trwa³ych: KON =
3

Dla potrzeb analizy przyjêto dodatkowo nastêpuj¹ce za³o¿enia: dane rzeczywiste zosta³y pozyskane ze standardowych sprawozdañ finansowych przedsiêbiorstwa „ALFA”
Sp. z o.o. (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow) za okres 2011–2013; przedsiêbiorstwo
nie dokonywa³o w analizowanym okresie ¿adnych inwestycji; do analizy nie w³¹czono
kosztów poœrednich i pozosta³ych przychodów operacyjnych.
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KAPITA£ STA£Y – AKTYWA TRWA£E). Wybór tych parametrów podyktowany zosta³ stopniem ich niezale¿noœci od decyzji przedsiêbiorstwa. Przedsiêbiorstwo – niezale¿nie od prowadzonej swojej statutowej
dzia³alnoœci – nie bêdzie mia³o wp³ywu na ich wielkoœæ i zakres. Podejœcie
takie jest uzasadnione tym bardziej, ¿e przychody ze sprzeda¿y s¹ wynikiem w pierwszej kolejnoœci iloœciowej zmiany poziomu sprzeda¿y, co ma
bezpoœredni wp³yw na zmiany w kapitale pracuj¹cym netto. Istotn¹ rolê
bêdzie tu zatem odgrywa³ rynek i osi¹gniêty wolumen sprzeda¿y. Mo¿na
wiêc za³o¿yæ wprost proporcjonalny stosunek zmian tych parametrów
w rzeczywistoœci.
Poni¿ej przeprowadzono analizê ryzyka w przedsiêbiorstwie „ALFA”
Sp. z o.o. Za pomoc¹ scenariuszy decyzyjnych zostanie wyliczona wartoœæ
bie¿¹ca netto NPV oraz wewnêtrzna stopa zwrotu z inwestycji IRR. Scenariusz bazowy opiera siê na za³o¿eniach, ¿e œredni wa¿ony koszt kapita³u WACC wynosi 10%, a nak³ady pocz¹tkowe – 1 mln z³. W wyniku obliczeñ wartoœæ NPV wynios³a 5 454 112 z³, a IRR – 14%. Obliczenia dla
scenariusza bazowego przedstawia tablica 2.
Tablica 2. WskaŸniki dla scenariusza bazowego
WskaŸniki

2011

2012

2013

CR

4 231 987

4 675 444

5 676 454

CE

4 786 435

5 767 565

4 123 000

NCE

7 566 711

5 898 654

5 843 123

EBIT

3 909 000

5 565 432

5 832 090

NOPAT

4 571 342

6 7876 45

4 454 324

NWC

1 680 000

2 565 231

3 342 111

FCF

1 234 566

2 555 689

2 113 454

-NCE

3 456 777

4 564 231

4 667 899

ród³o: Opracowanie w³asne.

Tablica 3 zawiera obliczenia dla scenariusza optymistycznego dla nastêpuj¹cych za³o¿eñ:
– œredni wa¿ony koszt kapita³u WACC wynosi 10%,
– wzrost przychodów ze sprzeda¿y o 1%,
– wzrost kapita³u obrotowego netto o 1%.
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Przy takich za³o¿eniach wartoœæ NPV wynios³a 8 967 401 z³, a IRR –
34%.
Tablica 3. WskaŸniki dla scenariusza optymistycznego
WskaŸniki

2011

2012

2013

CR

7 565 666

9 898 675

11 123 321

CE

6 565 342

7 899 00

8 564 123

NCE

5 675 435

7 564 344

8 999 898

EBIT

6 787 888

7 566 555

8 666 666

NOPAT

7 8889 600

11 564 342

10 878 000

NWC

6 787 777

7 656 777

8 665 566

FCF

9 990 001

8 767 567

9 000 021

-NCE

5 656 765

5 676 000

5 900 000

ród³o: Opracowanie w³asne.

Tablica 4 zawiera obliczenia dla scenariusza pesymistycznego dla nastêpuj¹cych za³o¿eñ:
– œredni wa¿ony koszt kapita³u WACC wynosi 10%,
– spadek przychodów ze sprzeda¿y o 1%,
– spadek kapita³u obrotowego netto o 1%.
Przy takich za³o¿eniach wartoœæ NPV wynios³a 11 808 900 z³.
Tablica 4. WskaŸniki dla scenariusza pesymistycznego
WskaŸniki

2011

2012

2013

CR

1 234 564

1 565 432

1 456 00

CE

456 766

565 777

677 001

NCE

234 564

567 900

800 000

EBIT

1 453 788

1 009 767

1 000 000

NOPAT

989 800

567 899

900 451

NWC

234 543

201 100

200 000

FCF

454 767

455 342

421 123

-NCE

323 564

333 212

301 223

ród³o: Opracowanie w³asne.
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Tablica 5 podsumowuje wyniki dotycz¹ce analizy wartoœci NPV
i IRR dla przedstawionych w tablicach 2–4 scenariuszy decyzyjnych.
Tablica 5. Wynik analizy scenariuszy
Scenariusz

Wynik analizy

Bazowy

Nastêpuje wzrost zamo¿noœci inwestora, wynikaj¹cy
z realizacji inwestycji. NPV i IRR na za³o¿onym poziomie.

Optymistyczny

Nastêpuje znaczny wzrost wartoœci NPV i IRR.
Realizacja za³o¿eñ tego scenariusza bêdzie bardzo
korzystna i op³acalna dla przedsiêbiorstwa. NPV > 0
i IRR > 0.

Pesymistyczny

Nastêpuje znaczny spadek wartoœci NPV i IRR.
Realizacja za³o¿eñ tego scenariusza bêdzie bardzo
niekorzystna i nieop³acalna dla przedsiêbiorstwa.
NPV < 0 i IRR < 0.

ród³o: Opracowanie w³asne.

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka w przedsiêbiorstwie
„ALFA” Sp. z o.o. za pomoc¹ scenariuszy decyzyjnych i wyliczeniach
wartoœci bie¿¹cej netto NPV oraz wewnêtrznej stopy zwrotu z inwestycji
IRR – najkorzystniejsza dla badanej firmy jest realizacja scenariusza optymistycznego (tablica 3), w przypadku którego wartoœæ NPV jest zdecydowanie najwy¿sza, a IRR jest wy¿sza od kosztu kapita³u.

Zakoñczenie
Skuteczne zarz¹dzanie ryzykiem w przedsiêbiorstwie jest jednym
z czynników determinuj¹cych wynik finansowy firmy oraz wp³ywaj¹cych na badania przysz³ych mo¿liwoœci osi¹gania wzrostu jej wartoœci.
Przedsiêbiorstwo, które chce istnieæ i mieæ zdolnoœæ do pozyskiwania kapita³u, musi dbaæ o wzrost swojej wartoœci. Przemawiaj¹ za tym nastêpuj¹ce argumenty:
1) powiêkszanie wartoœci przedsiêbiorstwa jest ekonomicznym sensem
istnienia przedsiêbiorstwa, gdy¿ oznacza, ¿e mo¿na pokryæ koszt
obs³ugi wszystkich Ÿróde³ finansowania;
2) przedsiêbiorstwa, które zwiêkszaj¹ swoj¹ wartoœæ, dobrze wykorzystuj¹ powierzone im zasoby;
3) przedsiêbiorstwa, które w d³u¿szej perspektywie nie zwiêkszaj¹ swojej wartoœci i nie rokuj¹ na zmianê tej sytuacji, marnotrawi¹ powie-
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rzone im zasoby (nie zapewniaj¹ odpowiedniego zwrotu z zainwestowanego kapita³u, a w skrajnych przypadkach zmniejszaj¹ wartoœæ
zainwestowanego kapita³u) – w konsekwencji czeka ich likwidacja lub
upad³oœæ;
4) przedsiêbiorstwa zwiêkszaj¹ce swoj¹ wartoœæ s¹ mniej podatne na
przejêcia, gdy¿ lepiej wykorzystuj¹ swój potencja³ w zakresie kreowania wartoœci, w zwi¹zku z czym premia za przejêcie, jeœli wyst¹pi,
bêdzie minimalna (g³ównie dotyczy to przedsiêbiorstw gie³dowych);
5) przedsiêbiorstwa zwiêkszaj¹ce swoj¹ wartoœæ i wynagradzaj¹ce w³aœcicieli za powierzony im kapita³ mog¹ ³atwiej i taniej pozyskaæ dodatkowy kapita³ na rozwój, zarówno od w³aœcicieli, jak i wierzycieli
[Szymañski, 2014, s. 29].
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Streszczenie
Zarz¹dzanie wartoœci¹ to filozofia zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, w myœl
której dzia³alnoœæ firmy i procesy zarz¹dcze s¹ skupione na maksymalizowaniu
jego wartoœci z punktu widzenia interesów w³aœcicieli i zaanga¿owanych przez
nich kapita³ów.
Poprzez maksymalizacjê wartoœci przedsiêbiorstwa wzrasta bogactwo jego
w³aœcicieli. Aby taka sytuacja mog³a zaistnieæ, wa¿ne jest odpowiednie zarz¹dzanie ryzykiem w firmie. Ryzyko jest potencjalnym, niepo¿¹danym zdarzeniem,
które mo¿e spowodowaæ, ¿e cele projektu inwestycyjnego nie zostan¹ osi¹gniête.
Odpowiednie zarz¹dzanie ryzykiem w przedsiêbiorstwie ma wiêc ogromny
wp³yw na jego wartoœæ. Im wiêksze ryzyko, tym wiêkszy koszt kapita³u, a tym samym mniejsza wartoœæ przedsiêbiorstwa. Efektywne zarz¹dzanie ryzykiem
w firmie pozwala skutecznie zarz¹dzaæ wartoœci¹ firmy, co w d³ugim okresie
przyczynia siê do zaspokojenia potrzeb wszystkich interesariuszy firmy.

S³owa kluczowe
wartoœæ, ryzyko, bogactwo, interesariusz, koszt

Creation of the enterprise value under uncertainty and risk
(Summary)
Value management is a philosophy of management, according to which the
company's operations and management processes are focused on maximizing the
value from the point of view of the interests involved owners and their capitals.
By maximizing the value of the company increases the wealth of its owners.
To such a situation could arise it is important to risk management company. The
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risk is a potential adverse event that may cause the investment project objectives
will not be achieved. Suitable for management enterprise risk is therefore a huge
impact on his value. The greater the risk, the higher the cost of capital, and
thereby lower the value of the company. Effective risk management in the company can effectively manage the value of the company, which in the long run contribute to meet the needs of all stakeholders of the company.
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