PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMINIE
CETRYFIKOWANEGO ANALITYKA INWESTYCYJNEGO
Pytania: Finanse przedsiębiorstw i wycena wartości przedsiębiorstwa (30 punktów)

1. Spółka Fokus S.A. działa w branży media. W związku z planami debiutu jej akcji na
rynku giełdowym w połowie roku 2019 analityk dostał za zadanie dokonania wyceny
spółki. Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane finansowe spółki za rok 2018
(dane historyczne) oraz prognozy sporządzone przez analityka po spotkaniu z
zarządem spółki na 3 najbliższe lata (w mln zł).

Przychody
Koszty
Amortyzacja
Inwestycje w
środki trwałe
KON

2018
88,9
62,5
4,7

2019
95,6
66,3
5

2020
102,4
72,3
5,3

2021
112,4
75,8
5,8

6,3

7,2

6

8,1

11,4

12,1

13,5

14,5

Efektywna stopa opodatkowania dochodów spółek wynosi 19%. Koszt kapitału
własnego oszacowany został na 12%. Do tej pory Fokus S.A. nigdy nie korzystała z
zewnętrznych oprocentowanych źródeł finansowania i najprawdopodobniej tak będzie
również w przyszłości. Analityk ocenił, że przepływy generowane przez spółkę po
okresie szczegółowej prognozy będą rosnąć w tempie 5% rocznie. Przeprowadź
wycenę wartości spółki Fokus S.A.
Okazało się, że przeprowadzona wcześniej przez analityka wycena wartości spółki
była bardzo trafna i pokryła się z jej kapitalizacją w momencie debiutu. Sporządzając
analizę branży media dla klientów domu maklerskiego analityk zgromadził dane
dotyczące wskaźnika cena zysk (P/E) dla wszystkich spółek reprezentujących tą
branżę na giełdzie.
Spółka
P/E

Media 4
10,2

WebTV
12,3

Saturn TV
13,5

Co możesz powiedzieć o wartości wskaźnika P/E spółki Fokus S.A. na tle innych
reprezentantów branży? Jaka może być przyczyna różnic w wartości wskaźnika?

2. Przedsiębiorstwo wydobywające rudy metali rozpatruje realizację jednego z dwóch
projektów inwestycyjnych związanych z eksploatacją nowych złóż (1 lub 2). Obydwa
projekty nie będą mogły być realizowane z uwagi na ograniczenia związane ze skalą
prowadzonego biznesu. Wymagany koszt kapitału dla przedsiębiorstwa wynosi 10%.
Dokonano oszacowania przepływów finansowych generowanych przez oba projekty
(tabela poniżej, mln zł).

Lata
0
1
2
3

1
-55
-76
15
120

2
-110
30
55
55

Po wstępnej ocenie projektów okazało się, że podczas formułowania założeń
popełnione zostały pewne błędy. Okazało się, że każdy z projektów będzie mógł być
eksploatowany przez 4, a nie jak pierwotnie sądzono 3 lata. Przepływy roku 4 będą
równe przepływom z roku 3. W pierwotne wersji analizy pominięto również koszty
rekultywacji terenu (45 mln zł w każdym ze scenariuszy) ponoszone w momencie
zakończenia realizacji każdego z projektów.
Który z projektów należy wybrać do realizacji? Czy odkrycie pomyłek w pierwotnej
analizie będzie mieć wpływ na decyzję?
3. Spółka Delta S.A. rozważa przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej. Obecnie
udział długu w finansowaniu wynosi 30%, zaś docelowy jego poziom ma wynieść
60%. Koszt kapitału spółki w czasach, gdy finansowana była jedynie kapitałem
własnym wynosił 11,5%. O ile wzrośnie wartość całej spółki Delta S.A. (w %) po
przeprowadzeniu restrukturyzacji. Załóż, że na rynku spełnione są założenia modelu
MM z podatkami (stopa opodatkowania dochodów spółek wynosi 19%), koszt długu
Delta S.A. wynosi 7%, jednocześnie przewiduje się, że spółka operując w dość
konserwatywnej i stabilnej branży osiągać będzie podobne wyniki finansowe w
przyszłych latach funkcjonowania.
4. Spółka Alfa funkcjonuje w branży dystrybucji elektroniki użytkowej. Rynek ten w
ostatnim czasie stał się bardzo konkurencyjny i wymagający dla wszystkich graczy
rynkowych. Zarząd spółki zdaje sobie sprawę, że samodzielne funkcjonowanie na nim
w dłuższym horyzoncie będzie bardzo ryzykowne, dlatego rozpoczął starania
polegające na znalezieniu silniejszego partnera gotowego nabyć spółkę Alfa. Wstępną
ofertę złożyły 2 przedsiębiorstwa: Omega i Gamma. Cała transakcja ma zostać
sfinansowana emisją nowych akcji przez nabywcę. Zakłada się, że ewentualne
połączenie spółki Alfa z innym podmiotem z branży pozwoli wygenerować nową
wartość, wynikającą głównie ze zdolności do redukcji niektórych pozycji kosztowych
oraz poprawy pozycji negocjacyjnej w stosunku do dostawców. Przedstawiona tabele
zawiera podstawowe parametry rynkowe, w tym proponowaną liczbę akcji
potencjalnego nabywcy w zamian za 1 akcję spółki Alfa. Którego nabywcę powinna
wybrać spółka?
l. akcji (mln)
Kapitalizacja (mln)
Proponowany parytet
wymiany
Efekt synergii (mln)

Alfa
2,5
37,5

Omega
5
100

Gamma
5
150

0,8

0,6

25

5

5. Jan Kowalski zamierza rozpocząć działalność w zakresie transportu osobowego,
wykonywaną na początek za pomocą jednego autokaru. Analizując sytuację rynkową
doszedł do wniosku, że przy jego pomocy może miesięcznie pokonywać 12 tys.
kilometrów realizując przychód netto na poziomie 4 zł/km. Koszty zmienne związane

z eksploatacją autokaru (głównie paliwo) powinny wynosić ok. 1 zł/km. Koszty stałe o
charakterze administracyjnym powinny wynosić 10 tys. zł/m-ce. Sam autokar ma
zostać sfinansowany w ramach umowy zawartej z firmą leasingową. Ta zaś ma do
zaoferowania Panu Janowi 2 możliwe warianty: stałą opłatę w wysokości 6 tys. zł lub
zmienną zależną od liczby przejechanych kilometrów (0,6 zł/km). Na który wariant
powinien się zdecydować biorąc pod uwagę jego efektywność ale i ryzyko
generowane dla prowadzonej działalności?

