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Wpáyw páynnych zasobów aktywów na wycenĊ przedsiĊbiorstwa..
metodą zdyskontowanych przepáywów pieniĊĪnych
The influence of liquid assets on company valuation using DCF method

Wprowadzenie

Páynne zasoby aktywów, do których zalicza siĊ gotówkĊ i jej ekwiwalenty, stanowią
skáadnik aktywów przedsiĊbiorstwa, który w bilansie odpowiada kategorii ,,inwestycje
krótkoterminowe”. W zarządzaniu finansami przedsiĊbiorstw najczĊĞciej zwraca siĊ
uwagĊ na rolĊ, jaką peánią owe aktywa w ksztaátowaniu páynnoĞci finansowej czy teĪ
rentownoĞci. Tymczasem stanowią one takĪe istotny czynnik determinujący wynik
wyceny przedsiĊbiorstwa dokonywanej przy wykorzystaniu metody zdyskontowanych
przepáywów pieniĊĪnych (DCF). Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wpáywu
páynnych zasobów aktywów na wynik wyceny wartoĞci przedsiĊbiorstwa metodą DCF.
Dodatkowo zostaáy takĪe przeprowadzone obliczenia dla spóáek sektora chemicznego,
ukazujące zróĪnicowany poziom inwestycji krótkoterminowych zarówno pomiĊdzy
badanymi podmiotami, jak i w poszczególnych spóákach w analizowanym okresie.

1. Przyczyny utrzymywania páynnych aktywów

J. M. Keynes jako pierwszy zauwaĪyá, iĪ utrzymywanie gotówki w przedsiĊbiorstwie wynika z trzech motywów: transakcyjnego, przezornoĞciowego i spekulacyjnego1.
1
Zob. J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2003.
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Obecnie A. Damodaran dostrzega koniecznoĞü wyodrĊbnienia dodatkowych przyczyn, dla których przedsiĊbiorstwa gromadzą zasoby gotówkowe, co jest związane
z procesem rozdzielenia funkcji zarządczych od wáaĞcicielskich2.
Motyw transakcyjny wskazuje na koniecznoĞü posiadania gotówki w celu pokrycia wydatków związanych z bieĪącym funkcjonowaniem firmy, tj. finansowaniem
róĪnego rodzaju transakcji, które są pewne i znane. Wedáug A. Damodarana zasoby
gotówkowe utrzymywane w celach transakcyjnych (operacyjnych) zaleĪą od nastĊpujących zmiennych3:
a) rodzaj prowadzonej dziaáalnoĞci – w przypadku tych rodzajów dziaáalnoĞci,
gdzie podstawową formĊ rozliczeĔ stanowią transakcje gotówkowe, istnieje koniecznoĞü utrzymywania relatywnie wysokich zasobów gotówkowych (restauracje
typu fast food, sklepy dyskontowe), zaĞ wszĊdzie tam, gdzie dominują transakcje
kredytowe, zapotrzebowanie na gotówkĊ utrzymywaną w celach transakcyjnych jest
relatywnie niskie;
b) przeciĊtna wartoĞü transakcji – firmy, które osiągają przychody dziĊki zawieraniu wielu transakcji o niskiej jednostkowej wartoĞci, potrzebują utrzymywaü wiĊcej
gotówki w celach transakcyjnych niĪ te, które osiągają przychody dziĊki zaledwie
kilku transakcjom o wysokiej jednostkowej wartoĞci;
c) system bankowy – w miarĊ rozwoju systemu bankowego coraz wiĊcej transakcji
realizowanych jest przy uĪyciu takich narzĊdzi, jak np. karty kredytowe, co zmniejsza
zapotrzebowanie na zasoby gotówkowe utrzymywane przez przedsiĊbiorstwa.
Kolejnym motywem utrzymywania zasobów gotówkowych jest motyw przezornoĞciowy (ostroĪnoĞciowy) wskazujący na koniecznoĞü utrzymywania gotówki
w celu pokrycia niespodziewanych wydatków. Wedáug A. Damodarana poziom
gotówki utrzymywanej w celach przezornoĞciowych jest funkcją nastĊpujących
zmiennych4:
a) stabilnoĞü gospodarki – w warunkach braku stabilnoĞci wzrasta zapotrzebowanie przedsiĊbiorstw na gotówkĊ utrzymywaną w celach ostroĪnoĞciowych;
b) ryzyko prowadzonej dziaáalnoĞci – przedsiĊbiorstwa prowadzące dziaáalnoĞü
w branĪach, w których przepáywy pieniĊĪne z dziaáalnoĞci operacyjnej charakteryzują siĊ duĪą zmiennoĞcią, muszą utrzymywaü znaczne zasoby gotówki w celach
ostroĪnoĞciowych;
c) konkurencja – silna i rosnąca pozycja firm konkurencyjnych zmusza firmy do
utrzymywania znacznych zasobów gotówkowych;
d) dĨwignia finansowa – im wyĪszy wskaĨnik zadáuĪenia przy danym poziomie
przepáywów gotówkowych, tym wyĪsze zasoby gotówkowe utrzymuje dana firma
w celu dokonywania przyszáych páatnoĞci.
2
A. Damodaran, Dealing with Cash, Cross Holdings and Other Non-Operating Assets: Approaches and
Implications, Working Paper, 30 September 2005, http://ssrn.com/abstract=841485, s. 3 i n.
3
Ibid., s. 4.
4
Ibid., s. 5.
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Kolejnym motywem, dla którego firmy gromadzą gotówkĊ, są przyszáe inwestycje kapitaáowe. Ograniczony dostĊp do kapitaáu oraz koszty transakcyjne ponoszone
przy jego pozyskiwaniu powodują, Īe firmy, dąĪąc do zapewnienia sobie moĪliwoĞci
sfinansowania przyszáych projektów inwestycyjnych, utrzymują zasoby gotówkowe. WĞród zmiennych determinujących poziom owych zasobów A. Domadoran
wskazuje5:
a) wartoĞü i niepewnoĞü przyszáych inwestycji – im wiĊksze są potrzeby kapitaáowe i jednoczeĞnie trudniejsza do okreĞlenia jest ich wartoĞü, tym wiĊksze zasoby
gotówkowe utrzymują przedsiĊbiorstwa w celach spekulacyjnych;
b) dostĊpnoĞü kapitaáu z rynku kapitaáowego – áatwoĞü i niski koszt pozyskania
kapitaáu z rynku kapitaáowego ograniczają koniecznoĞü utrzymywania zasobów
gotówkowych w celach spekulacyjnych;
c) asymetria informacji dotycząca inwestycji – inwestorzy zewnĊtrzni niechĊtnie
udostĊpniają firmie kapitaá na realizacjĊ inwestycji, jeĞli ich dostĊp do informacji na
temat realizowanych projektów, a zwáaszcza efektów przez nie przynoszonych, jest
utrudniony; w efekcie implikuje to koniecznoĞü utrzymywania znacznych zasobów
gotówkowych w celach spekulacyjnych.
Gotówka moĪe wystĊpowaü takĪe w roli zasobu strategicznego, który moĪna
wykorzystaü do sfinansowania mogących siĊ pojawiü w przyszáoĞci okazji inwestycyjnych, np. nabycia niedowartoĞciowanych przedsiĊbiorstw. KorzyĞci wynikające
z faktu posiadania gotówki w celach strategicznych są tym wiĊksze, im trudniejszy
jest dostĊp do kapitaáu. Przyczyną tego stanu moĪe byü niezadowalający poziom
rozwoju rynku kapitaáowego, co jest szczególnie odczuwalne w krajach rozwijających siĊ.
Innym motywem utrzymywania zasobów gotówkowych, wskazanym przez A. Damodarana, są interesy menedĪerów, którzy mogą kierowaü siĊ chĊcią zgromadzenia
jak najwiĊkszych zasobów gotówki, aby wykorzystaü ją póĨniej do zakupu aktywów
i stworzenia tym samym wielkich ,,imperiów”, którymi bĊdą mogli zarządzaü. Realizacja tego rodzaju inwestycji, czĊsto opierających siĊ na zbyt optymistycznych
zaáoĪeniach, moĪe nawet odbywaü siĊ kosztem zmniejszenia wypáat dla akcjonariuszy6. Do zmiennych oddziaáujących na motyw ,,menedĪerski” utrzymywania gotówki
moĪna zaliczyü:
a) áad korporacyjny – w spóákach zarządzanych przez menedĪerów, w których
wáaĞciciele realnie mogą oddziaáywaü na decyzje podejmowane przez zarząd, zasoby
gotówki utrzymywanej w celach ,,menedĪerskich” zostają znacznie ograniczone;
b) strukturĊ akcjonariatu – jeĞli wĞród akcjonariuszy spóáki wystĊpują wáaĞciciele znacznych pakietów akcji, którzy jednoczeĞnie sprawują funkcje zarządcze,
5

Ibid., s. 7 i n.
Decyzje dotyczące podziaáu zysku w spóáce akcyjnej są podejmowane przez akcjonariuszy, niemniej
jednak istotny wpáyw na ich decyzje moĪe mieü zarząd spóáki okreĞlający swoje propozycje odnoĞnie do
podziaáu wyniku finansowego.
6
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wówczas naleĪy oczekiwaü, iĪ zasoby páynnych aktywów bĊdą utrzymywane na
wysokim poziomie.
Podstawowymi korzyĞciami wynikającymi z utrzymywania zasobów gotówkowych w przedsiĊbiorstwie są: moĪliwoĞü sfinansowania transakcji pewnych i znanych
(motyw transakcyjny), moĪliwoĞü sfinansowania transakcji, których przewidzieü nie
moĪna (motyw ostroĪnoĞciowy), a takĪe moĪliwoĞü sfinansowania przyszáych okreĞlonych projektów inwestycyjnych, jak i projektów, które nie są jeszcze zdefiniowane,
ale mogą siĊ nieoczekiwanie pojawiü. Wspólnym mianownikiem dla wymienionych
korzyĞci jest zapewnienie przedsiĊbiorstwu páynnoĞci finansowej w krótkiej i dáugiej
perspektywie.
Utrzymywanie páynnych zasobów aktywów generuje jednak okreĞlone koszty,
do których moĪna zaliczyü:
1) koszt kapitaáu (alternatywny) – kapitaá zainwestowany w páynne skáadniki
aktywów mógáby znaleĨü inne, alternatywne zastosowanie, przynosząc firmie wyĪszą
stopĊ zwrotu aniĪeli gotówka i jej ekwiwalenty;
2) koszty administracyjne utrzymywania oraz zarządzania Ğrodkami pieniĊĪnymi
i papierami wartoĞciowymi – wszelkiego rodzaju koszty, jakie towarzyszą czynnoĞciom
związanym z monitorowaniem poziomu páynnych aktywów oraz przygotowaniem
danych niezbĊdnych do podjĊcia decyzji dotyczących wielkoĞci utrzymywanych
Ğrodków pieniĊĪnych i papierów wartoĞciowych;
3) koszty transakcyjne – opáaty i prowizje związane z nabyciem i sprzedaĪą
krótkoterminowych papierów wartoĞciowych;
4) koszty agencji wynikające z utrzymywania páynnych aktywów – wáaĞciciele
firmy mogą tego rodzaju inwestycje traktowaü jako utraconą korzyĞü, co moĪe negatywnie wpáynąü na relacje miĊdzy nimi a zarządem7.
Z przedstawionych rozwaĪaĔ wynika, iĪ wyĪsze zasoby páynnych aktywów
negatywnie wpáywają na poziom kosztów ich utrzymywania i tym samym rentownoĞü podmiotu gospodarczego. Z drugiej jednak strony, aktywa te są niezbĊdne dla
prawidáowego funkcjonowania firmy nie tylko w dniu dzisiejszym, ale takĪe stanowią
finansowe zabezpieczenie dla strategii mogących przyczyniü siĊ do wzrostu wartoĞci
przedsiĊbiorstwa w przyszáoĞci. Dlatego teĪ, są one czynnikiem determinującym
wartoĞü przedsiĊbiorstwa.

2. Páynne zasoby aktywów w metodologii DCF

W modelu zdyskontowanych przepáywów pieniĊĪnych (DCF) utrzymywane
przez przedsiĊbiorstwo Ğrodki pieniĊĪne oraz papiery wartoĞciowe przeznaczone do

7
Zob. C. Kim, D. C. Mauer, A. E. Sherman, The Determinants of Corporate Liquidity: Theory and
Evidence, ,,Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1998, s. 335 i n.
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obrotu stanowią jedną ze zmiennych wpáywających na wewnĊtrzną wartoĞü kapitaáu
wáasnego. Idea modelu sprowadza siĊ do zastosowania poniĪszej formuáy8:
WartoĞü
kapitaáu
wáasnego

=

WartoĞü
dziaáalnoĞci
operacyjnej

+

WartoĞü
inwestycji
nieoperacyjnych

–

WartoĞü
zadáuĪenia

WartoĞü dziaáalnoĞci operacyjnej stanowi sumĊ zdyskontowanych wolnych przepáywów pieniĊĪnych dla wszystkich stron finansujących przedsiĊwziĊcie (FCFF)
oszacowanych dla kaĪdego roku okresu szczegóáowej prognozy i powiĊkszonych
o wartoĞü bieĪącą wartoĞci rezydualnej tychĪe przepáywów. Suma wartoĞci dziaáalnoĞci
operacyjnej oraz wartoĞci inwestycji nieoperacyjnych stanowi wartoĞü przedsiĊbiorstwa. W celu obliczenia wartoĞci kapitaáu wáasnego naleĪy pomniejszyü ją o wartoĞü
oprocentowanego dáugu, jaki pozostaje do spáacenia w momencie dokonywania wyceny.
Z punktu widzenia celu niniejszego opracowania istotne jest, w jaki sposób wartoĞü inwestycji nieoperacyjnych (okreĞlanych takĪe inwestycjami pozaoperacyjnymi)
wpáywa na wynik wyceny. Wedáug A. Damodarana inwestycje nieoperacyjne odpowiadają wartoĞci utrzymywanej przez firmĊ gotówki i aktywów nieoperacyjnych,
wĞród których istotną pozycjĊ zajmują papiery wartoĞciowe do obrotu9.
W warunkach polskich do inwestycji pozaoperacyjnych moĪna zaliczyü10:
a) Ğrodki pieniĊĪne na rachunkach bankowych przekraczających poziom niezbĊdny
do prowadzenia dziaáalnoĞci operacyjnej;
b) akcje, udziaáy i dáuĪne papiery wartoĞciowe;
c) majątek trwaáy zbĊdny w dziaáalnoĞci operacyjnej, w tym zwáaszcza nieruchomoĞci oraz grunty w uĪytkowaniu wieczystym.
Nie ma jednoznacznoĞci co do tego, czy caáa gotówka powinna byü zaliczona
do inwestycji pozaoperacyjnych, czy teĪ moĪe tylko jej nadwyĪka przekraczająca
potrzeby przedsiĊbiorstwa związane z prowadzoną dziaáalnoĞcią operacyjną. Podobne
wątpliwoĞci dotyczą papierów wartoĞciowych. Niektóre z nich mogą bowiem byü
niezbĊdne dla prawidáowego funkcjonowania firmy i dlatego teĪ ich zbycie moĪe
nie byü planowane11.
Istnieją takĪe postulaty, aby wyceniając wartoĞü dziaáalnoĞci pozaoperacyjnej
przedsiĊbiorstwa, dokonaü szacunku przyszáych strumieni pieniĊĪnych, jakie zostaną
w przyszáoĞci wygenerowane przez aktywa pozaoperacyjne, a nastĊpnie zdyskontowaü je wedáug odpowiedniej stopy dyskontowej odzwierciedlającej ryzyko owych
aktywów12.
8

Zob. T. Copeland, T. Koller, J. Murrin, Wycena: mierzenie i ksztaátowanie wartoĞci firmy, WIG PRESS,
Warszawa 1997, s. 124.
9
A. Damodaran, Finanse korporacyjne, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007, s. 1167.
10
A. Fierla, Wycena przedsiĊbiorstwa metodami dochodowymi, SGH, Warszawa 2008, s. 68.
11
Szerzej na ten temat zob. ibid., s. 69.
12
Damodaran A., Finanse…, 1168.
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Wskazane rozbieĪnoĞci w sposobie wyceniania dziaáalnoĞci pozaoperacyjnej,
a czĊsto takĪe trudnoĞü pozyskania informacji potrzebnych do wykonania niezbĊdnych obliczeĔ stają siĊ przyczyną stosowanych w praktyce uproszczeĔ. W przypadku wyceny przedsiĊbiorstw, dokonywanej dla potrzeb przygotowywanych przez
firmy inwestycyjne raportów analitycznych, wartoĞü owych inwestycji odpowiada
wartoĞci wszystkich Ğrodków pieniĊĪnych i innych inwestycji krótkoterminowych,
jakie posiada spóáka w momencie dokonywania wyceny jej wartoĞci. PodąĪając ową
uproszczoną metodologią, moĪna sformuáowaü wniosek, iĪ im wiĊksze zasoby gotówki i papierów wartoĞciowych do obrotu utrzymuje firma, tym wiĊksza jest wartoĞü
przedsiĊbiorstwa.
W celu ukazania relacji wystĊpujących miĊdzy wyceną dziaáalnoĞci operacyjnej
a wyceną dziaáalnoĞci pozaoperacyjnej w tabeli 1 zostaáy zaprezentowane wyniki
wyceny wartoĞci kapitaáu wáasnego dokonane przez Millenium Dom Maklerski SA
dla spóáki Zakáady Azotowe Puáawy SA (sektor chemiczny).

Wycena kapitaáu wáasnego
w mln zá
(2+3+5)

Relacja Ğrodków pieniĊĪnych
i innych inw. krótk. do wartoĞci dziaáalnoĞci operacyjnej
(4:2)

Relacja Ğrodków pieniĊĪnych
i innych inw. krótk. do wartoĞci kapitaáu wáasnego
(4:6)
8

273,547

1385

24,62%

19,75%

316,595

479,051

990

71,18%

48,39%

1681

377,958

540,414

2058,958

32,15%

26,25%

2007.09.28

2057

341,034

450,002

2398,034

21,88%

18,77%

2007.11.15

1371

341,034

450,002

1712,034

32,82%

26,28%

2008.05.08

1469

521

630,4

1990

42,91%

31,68%

2009.01.16

700

517

580,3

-82

1134

82,90%

51,17%

2010.03.19

701

582

581,6

-156

1127

82,97%

51,61%

2010.05.31

699

582

581,6

-156

1124

83,20%

51,74%

ĝrodki pieniĊĪne i inne
inwestycje krótkoterminowe
w mln zá

7

(Dáug) gotówka netto (Ğrodki
pieniĊĪne-zadáuĪenie
oprocentowane) w mln zá

6

WartoĞü DFCF (wartoĞü
dziaáalnoĞci operacyjnej)
w mln zá

5

Data publikacji raportu

Dywidenda wypáacona
w mln zá

Tabela 1. Wycena metodą DCF spóáki Zakáady Azotowe Puáawy SA

1

2

3

4

2006.02.15

1111

273,454

2006.11.14

673

2007.05.29

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych z raportów analitycznych Millenium Dom Maklerski dla Zakáadów
Azotowych Puáawy SA.
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W przypadku analizowanej spóáki wartoĞü dziaáalnoĞci pozaoperacyjnej stanowi
od 21,88% do aĪ 83,2% wartoĞci dziaáalnoĞci operacyjnej (kolumna 7, tabela 1). Dodatkowo obliczono relacjĊ Ğrodków pieniĊĪnych i innych inwestycji krótkoterminowych
do wartoĞci kapitaáu wáasnego (kolumna 8, tabela 1). W tym przypadku relacje te
ksztaátują siĊ w przedziale od 18,77% do 51,74%.
W obydwu wypadkach zróĪnicowanie otrzymanych wielkoĞci sprawia, iĪ aktywa
pozaoperacyjne mogą w istotnym stopniu wpáywaü na ostateczny wynik wyceny spóáki,
co oznacza, Īe nie moĪna bagatelizowaü ich roli w procesie wyceny spóáki. Nie bez
znaczenia jest zatem sposób, w jaki analitycy uwzglĊdniają tĊ kategoriĊ aktywów,
wyceniając spóáki. W analizowanym przypadku uwzglĊdniano wartoĞü bilansową
inwestycji krótkoterminowych w momencie dokonywania wyceny, tj. albo przyjmowano
wartoĞü z koĔca ostatniego roku obrotowego, albo wartoĞü prognozowaną na koniec
trwającego w momencie wyceny roku obrotowego, jeĪeli zbliĪaá siĊ on ku koĔcowi.
3. ĝrodki pieniĊĪne i inwestycje krótkoterminowe
w wybranych spóákach sektora chemicznego

W celu okreĞlenia roli Ğrodków pieniĊĪnych i papierów wartoĞciowych do obrotu dodatkowo dla czterech spóáek sektora chemicznego notowanych na GPW
w Warszawie zostaáy obliczone trzy wskaĨniki: udziaá inwestycji krótkoterminowych w aktywach ogóáem, udziaá inwestycji krótkoterminowych w przychodach ze
sprzedaĪy oraz udziaá inwestycji krótkoterminowych w rynkowej wartoĞci kapitaáu
wáasnego. Wedáug klasyfikacji sektorowej stosowanej przez GPW, w skáad sektora
chemicznego wchodzi obecnie piĊü spóáek: Zakáady Azotowe w Tarnowie–MoĞcicach SA, Ciech SA, Zakáady Chemiczne Police SA, Synthos SA, Zakáady Azotowe
Puáawy SA. Ze wzglĊdu na przyjĊty zakres czasowy analizy: od I kwartaáu 2006
do I kwartaáu 2011, w analizie pominiĊto spóákĊ z Tarnowa, która zadebiutowaáa na
GPW 30 czerwca 2008 roku. Obliczenia przeprowadzono na podstawie jednostkowych kwartalnych sprawozdaĔ finansowych badanych podmiotów z analizowanego
okresu. W przypadku danych pochodzących z bilansu w obliczeniach uwzglĊdniono
wartoĞci z koĔca kwartaáu, natomiast rynkową wartoĞü kapitaáu wáasnego dla danego
kwartaáu ustalono jako iloczyn liczby akcji i Ğredniej wartoĞci kursu zamkniĊcia
z ostatniego miesiąca danego kwartaáu. Otrzymane wartoĞci zostaáy zaprezentowane na
wykresach 1–4.
WĞród badanych spóáek moĪna zaobserwowaü doĞü zróĪnicowany udziaá inwestycji
krótkoterminowych w aktywach ogóáem. NajwiĊcej aktywów w postaci inwestycji
krótkoterminowych w relacji do aktywów ogóáem utrzymywaáa spóáka ZA Puáawy
(Ğrednio 21%), chociaĪ w ostatnich kwartaáach analizowanego okresu relacja ta zdecydowanie siĊ obniĪyáa. Natomiast najwiĊksze wahania analizowanego wskaĨnika
dotyczą spóáki Synthos (Ğrednia w analizowanym okresie – 12,2%). W pozostaáych
spóákach wynosiá on Ğrednio: 9,1% dla spóáki Ciech i 8,6% dla Polic.
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Ciech
Police
Pulawy
Synthos

Wykres 1. Udziaá inwestycji krótkoterminowych w aktywach ogóáem dla spóáek sektora chemicznego
ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie sprawozdaĔ finansowych badanych podmiotów udostĊpnianych przez Notoria
Serwis SA.

Udziaá inwestycji krótkoterminowych w przychodach ze sprzedaĪy ilustrują
wykresy 2 i 3.

Ciech
Police
Pulawy

Wykres 2. Udziaá inwestycji krótkoterminowych w przychodach
ze sprzedaĪy dla trzech spóáek sektora chemicznego
ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie sprawozdaĔ finansowych badanych podmiotów udostĊpnianych przez Notoria
Serwis SA.

W trzech spóákach sektora chemicznego udziaá inwestycji krótkoterminowych
w kwartalnych przychodach byá doĞü zróĪnicowany – zarówno w czasie, jak i pomiĊdzy
spóákami (wykres 2). NajwyĪszy poziom badanej relacji odnotowano w spóáce ZA

165

WPàYW PàYNNYCH ZASOBÓW AKTYWÓW NA WYCENĉ PRZEDSIĉBIORSTWA...

Puáawy (Ğrednio 68,5%), zaĞ w pozostaáych podmiotach byáa to przeciĊtna wartoĞü:
32,5% – Ciech oraz 26,1% – Police.

Wykres 3. Udziaá inwestycji krótkoterminowych w przychodach ze sprzedaĪy dla Synthos SA
ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie sprawozdaĔ finansowych spóáki Synthos SA udostĊpnianych przez Notoria
Serwis SA.

Na wykresie 4 zaprezentowano relacjĊ inwestycji krótkoterminowych do wartoĞci
rynkowej spóáki.

Ciech
Police
Pulawy
Synthos

Wykres 4. Udziaá inwestycji krótkoterminowych w rynkowej wartoĞci kapitaáu wáasnego badanych spóáek
ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie sprawozdaĔ finansowych spóáki Synthos SA udostĊpnianych przez Notoria
Serwis SA oraz cena akcji publikowanych na stronie: www.gpwinfostrefa.pl.

DoĞü nietypowa sytuacja wystąpiáa w spóáce Synthos SA, w której udziaá inwestycji krótkoterminowych w kwartalnych przychodach ze sprzedaĪy ksztaátowaá
siĊ na zdecydowanie wyĪszym poziomie niĪ w pozostaáych podmiotach. Dlatego
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teĪ dla czytelnoĞci danych konieczne byáo sporządzenie odrĊbnego wykresu dla tej
spóáki (wykres 3). Owa nietypowa sytuacja spowodowana byáo reorganizacją grupy
kapitaáowej, tj. wydzieleniem podmiotu zaleĪnego, któremu przekazano prowadzenie
dziaáalnoĞci operacyjnej13. I tak w 2008 roku nastąpiá gwaátowany spadek zarówno
inwestycji krótkoterminowych, jak i przychodów ze sprzedaĪy, co nie wpáynĊáo
w istotny sposób na zmianĊ analizowanej relacji. Jednak juĪ w 2009 roku przy niskich
przychodach ze sprzedaĪy odnotowano wzrost inwestycji krótkoterminowych, co
spowodowaáo gwaátowny wzrost badanej relacji. ĝrednio w badanym okresie posiadane inwestycje krótkoterminowe piĊciokrotnie przekraczaáy wartoĞü kwartalnych
przychodów ze sprzedaĪy.
Po raz kolejny wysoką relacjĊ odnotowano w przypadku ZA Puáawy – 27,1%, zaĞ
kolejne pozycje zajmują Police (17,2%), Ciech (15%) i Synthos SA (8,3%) . W analizowanym okresie moĪna zaobserwowaü pewne podobieĔstwo, jeĞli chodzi o zmiany
badanej relacji, tj. dostrzegalna jest sinusoida, wzdáuĪ której podąĪają wskaĨniki.
MoĪna zatem przypuszczaü, iĪ w okresach spadku kursów akcji badana relacja roĞnie, zaĞ w okresie wzrostów – maleje. Pewne odstĊpstwa od ,,tropu” wyznaczonego
przez sinusoidĊ, prawdopodobnie byáy skutkiem decyzji przedsiĊbiorstw bezpoĞrednio
wpáywających na inwestycje krótkoterminowe.

ZakoĔczenie

Inwestycje krótkoterminowe w róĪnym stopniu mogą wpáywaü na wynik wyceny
metodą DCF. Jest to o tyle istotne, Īe zasoby páynnych aktywów, a w szczególnoĞci
Ğrodków pieniĊĪnych, są najbardziej zmienną kategorią aktywów. Pojawia siĊ wobec
tego pytanie, czy zarządzający firmami nie bĊdą wykorzystywaü tego faktu do uzyskania jak najkorzystniejszej rekomendacji analityków poprzez Ğwiadome ksztaátowanie
wartoĞci inwestycji krótkoterminowych? Inną wątpliwoĞü budzi sposób uwzglĊdniania
inwestycji krótkoterminowych w procesie wyceny DCF, gdzie w praktyce pod uwagĊ
brane są wszystkie Ğrodki pieniĊĪne, zamiast tylko ich nadwyĪka, tj. wartoĞü niezwiązana z prowadzoną dziaáalnoĞcią operacyjną. Operacyjna gotówka warunkuje
osiągniĊcie w przyszáoĞci korzyĞci w postaci wolnych przepáywów pieniĊĪnych (FCF),
które skáadają siĊ na element wyceny: ,,wartoĞü inwestycji operacyjnych”. Niezastosowanie podziaáu Ğrodków pieniĊĪnych na czĊĞü operacyjną i nieoperacyjną sprawia,
Īe korzyĞci wynikające z istnienia gotówki operacyjnej są uwzglĊdniane dwukrotnie
w wyniku wyceny, tj. raz jako korzyĞci z inwestycji pozaoperacyjnych, a drugi raz
w postaci osiągniĊtych dziĊki nim korzyĞci z dziaáalnoĞci operacyjnej mierzonych
wartoĞcią wolnych przepáywów pieniĊĪnych.

13

http://www.synthosgroup.com/pl/dwory/o-firmie, z dn. 6.06.2011 r.
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The influence of liquid assets on company valuation using DCF method
Cash and near cash investments have a significant impact on profitability and liquidity. When
valuing firms, little attention is paid to these assets. The purpose of this study is to show the influence
of liquid assets on company valuation using the DCF method. In addition, calculations were also carried
out for companies in the chemical sector showing the different levels of short-term investments, both
between the study subjects, as well as individual companies during the period.

