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1. OPIS ĆWICZENIA 

Spółka „AST" ma zamiar zrealizować projekt inwestycyjny, którego opis zawarty jest w dalszej części 

niniejszego zadania. W trakcie wykonywania zadania należy: 

1. wprowadzić dane liczbowe dotyczące projektu do aplikacji ast.xlsx, 

2. dokonać kompleksowej analizy sytuacji finansowej Spółki, 

3. wyniki analizy należy przedstawić wykładowcy w formie dokumentu elektronicznego. 

Wykonanie zadania wymaga uprzedniego zapoznania się z prezentacjami dotyczącymi zasad konstrukcji 

planu finansowego oraz metod sporządzania analiz finansowych. 

Czas przewidziany na wykonanie zadania to około 90 minut. 

Uwaga: zadanie ma wyłącznie charakter dydaktyczny, a w konsekwencji zawiera pewne uproszczenia w 

stosunku do rzeczywistych przypadków. Nalezą do nich przede wszystkim założenia o niezmienności 

parametrów w czasie trwania przedsięwzięcia.  
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2. Założenia projektu 

2.1. Wprowadzenie 

Spółka „AST”, działająca w branży motoryzacyjnej zamierza zrealizować projekt inwestycyjny 

„X”, który pozwoli poszerzyć jej zakres działania o produkcję nowego typu akcesoriów. 

 

Plan finansowy powinien być przygotowany na pięć kolejnych lat eksploatacji, poprzedzonych 

jednorocznym okresem przygotowania inwestycji (okres „START”). 

2.2. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe 

Wszystkie nakłady inwestycyjne zostaną poniesione w roku oznaczonym jako „START”.  

Realizacja projektu „X” wymaga poniesienia następujących nakładów inwestycyjnych(100% kwalifikowane): 

Nakłady inwestycyjne: 

1. modernizacja hali produkcyjnej -  250 000 zł., 

2. zakup kompletnej linii produkcyjnej, - 900 000 zł., 

3. licencja na produkt „X” (know-how)  - 500 000 zł., 

4. zintegrowany system zarządzania Spółką – 150 000 zł., 

5. wózki widłowe -  200 000 zł., 

6. sprzęt komputerowy – 90 000 zł., 

7. grunty – 300 000 zł. 

2.3. Koszty działalności operacyjnej 

W trakcie eksploatacji projektu zostaną poniesione następujące koszty: 

1. zatrudnienie dwóch pracowników do obsługi linii produkcyjnej (wynagrodzenie 3 500 zł. 

miesięcznie, świadczenia społeczne 22%), 

2. współczynnik materiałochłonności nowego produktu  wynosi 0,2, 

3. prowadzenie księgowości – 500 zł. miesięcznie, 

4. ubezpieczenie majątku –1 000  zł. miesięcznie, 

5. podatki od nieruchomości – 1 000 zł. miesięcznie, 

6. promocja i reklama – 2 500 zł. miesięcznie. 

2.4. Przychody ze sprzedaży 

Przychody w okresie eksploatacji zostały oszacowane na podstawie zamówień na nowy produkt, które 

opiewały na 1 000 szt. kwartalnie po cenie jednostkowej 300 zł./szt. 
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2.5. Cykl zapasów, należności i zobowiązań krótkoterminowych 

W trakcie eksploatacji projektu: 

1. cykl zapasów wynosi 30 dni, 

2. cykl należności wynosi 15 dni, 

3. cykl zobowiązań krótkoterminowych wynosi 40 dni. 

2.6. Parametry finansowe 

Projekt zostanie sfinansowany wyłącznie ze środków własnych. 

Stopa bezpiecznych papierów wartościowych wynosi 2%, stopa papierów rynkowych wynosi 

3%, a współczynnik Beta jest równy 1. 

Stopa dofinansowania z funduszy unijnych wynosi 50% nakładów inwestycyjnych 

poniesionych na STARCIE. 
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3. Założenia analiz 

3.1. Cele strategiczne 

W poniższej tabeli pokazano cele strategiczne w perspektywie finansowej 

Tabela 3-1. Cele strategiczne 

 

3.2. Zestaw analiz 

Analiza wyników powinna obejmować: 

1. sprawdzenie poprawności sprawozdań finansowych, 

2. analiza sytuacji finansowej Spółki, 

3. ocena efektywności projektu Spółki, 

4. analizę wrażliwości wyników na zmianę stopy dyskontowej, przychodów, kosztów oraz nakładów 

inwestycyjnych. 

 

 

 

  

Cele strategiczne START 1/I kw. 1/II kw. 1/III kw. 1/IV kw. 2/I p. 2/II p. Rok 3 Rok 4 Rok 5

Stan środków pieniężnych 

[poziom minimalny] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Współczynnik płynności 

bieżącej [poziom 

minimalny] 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Współczynnik płynności 

bieżącej [poziom 

maksymalny] 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Kapitał obrotowy [poziom 

minimalny] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Współczynnik rentowności 

sprzedaży netto [poziom 

minimalny] 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Formuła Wilcoxa [ tempo 

wzrostu] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Spis tabel 

Tabela 3-1. Cele strategiczne ..................................................................................................... 6 
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Spis wykresów 

Nie można odnaleźć pozycji dla spisu ilustracji. 
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Spis rysunków 

Nie można odnaleźć pozycji dla spisu ilustracji. 


