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Kolejnym krokiem w przyjmowaniu założeń do modelu jest określenie zestawu 
zmiennych decyzyjnych oraz zakresu wartości, w jaki te zmienne mogą się kształ-
tować.

Budowany w planie finansowym model jest odwzorowaniem fragmentu rzeczy-
wistości. Jego konstruowaniu musi towarzyszyć świadomość celu, którego realiza-
cji ma posłużyć. Cel budowy modelu przesądza o wyborze zmiennych istotnych 
z punktu widzenia podejmowanej decyzji oraz odrzuceniu tych zmiennych, któ-
re występują w rzeczywistości, ale są nieistotne z punktu widzenia kształtowania 
wartości funkcji celu zbudowanego modelu. Właściwie dobrane zmienne przyjęte 
w modelu powinny być mierzalne, niezależne, bez powtórzeń oraz powinny stano-
wić zbiór zupełny2.

Zestaw zmiennych nie powinien być rozbudowany ponad potrzeby określone 
celem planu. Zbytnie uszczegółowienie modelu zbliża go co prawda do wierniej-
szego odwzorowania rzeczywistości, ale czyni go mniej pomocnym przy podejmo-
waniu decyzji – model może stać się zbyt uciążliwy do wielu symulacji i stosowa-
nia w podejmowaniu decyzji. Zbytnia ilość szczegółów może także odciągać uwagę 
podejmującego decyzję od kwestii istotnych3.

Kolejny krok przyjmowania założeń na potrzeby planu finansowego opartego na 
modelowaniu prowadzi do przyjmowania wielu założeń upraszczających. Z uwagi 
na nadrzędność celu zwiększania wartości przedsiębiorstwa w zarządzaniu finan-
sami przedsiębiorstwa podstawowym sprawozdaniem wyjściowym jest rachunek 
przepływów pieniężnych. Decyzje dotyczące kształtowania wartości przedsiębior-
stwa są powiązane z analizą jego przyszłych przepływów pieniężnych. W tej sytu-
acji oczywistym uproszczeniem jest eliminacja z planu finansowego zmiennych, 
które kształtują wynik finansowy przedsiębiorstwa, ale w planowanym okresie nie 
przybierają postaci strumieni pieniężnych. Całkowicie naturalne jest więc przyj-
mowanie takich założeń, które koncentrują się na przedstawieniu wyniku za po-
mocą metody kasowej, nie zaś memoriałowej.

Przyjęte założenia upraszczające prowadzą do powstawania różnic pomię-
dzy sprawozdaniem finansowym pro forma a  księgowym. Wśród najczęściej 
przyjmowanych uproszczeń można wymienić pominięcie w sprawozdaniu pla-
nowanym części przychodów i kosztów obliczonych zgodnie z zasadą memo-
riału. W sprawozdaniach pro forma nie dokonuje się dodatkowej wyceny należ-
ności i  zobowiązań wyrażonych w  walutach, nie powstają więc niezrealizowane 
różnice kursowe. Możliwe jest prognozowanie zmiennych kursów walut, ale są one 
traktowane jako różnice zrealizowane. W planowaniu można także pominąć kwe-
stie związane z rozliczaniem wydatków w czasie, jeżeli stanowią one koszty kolej-

2 S. Krawczyk, Metody ilościowe w planowaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 3, 
19–20.

3 R.A. Brealey, S.C. Myers, Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1999, s. 1126.
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nych okresów, oraz szacowaniem przyszłych wydatków stanowiących koszty w da-
nym okresie. Bardzo rzadko zatem pojawiają się w planowanych sprawozdaniach 
finansowych pozycje związane z  rozliczeniami międzyokresowymi. Takie ujęcie 
jest zasadne, ponieważ zarówno niezrealizowane różnice kursowe, jak i  zmiana 
stanu rozliczeń międzyokresowych podlegają korekcie na etapie szacowania prze-
pływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Kolejnym założeniem upraszczającym przyjmowanym w planach jest pominię-
cie aktualizacji wyceny. Aktualizacja wyceny pozycji wykazywanych w inwesty-
cjach przedsiębiorstwa może podwyższać kapitały własne z  aktualizacji wyceny, 
jeżeli następuje wzrost wartości rynkowej pozycji w stosunku do ich wartości bi-
lansowej, może powodować też powstanie przychodów finansowych w przypad-
ku wzrostu wartości rynkowej inwestycji krótkoterminowych. Podobnie spadek 
wartości inwestycji przedsiębiorstwa odnosi się w koszty finansowe. W przypadku 
budowania planów nie uwzględnia się stałego narastania wartości inwestycji, ale 
szacuje zysk dopiero w chwili ich planowanego zbycia lub określa wartość likwi-
dacyjną w momencie zakończenia procesu planowania. Warto też nadmienić, że 
zaplanowanie aktualizacji wartości inwestycji może w praktyce napotykać na zna-
czące trudności, bowiem oszacowanie wartości rynkowej lub godziwej inwestycji 
na określony moment w przyszłości wiązałoby się z koniecznością przyjmowania 
dodatkowych założeń odnośnie do kształtowania się cen na rynkach składników 
majątku, zaliczanych przez przedsiębiorstwo do inwestycji.

Budowa planu finansowego wspierającego zarządzanie finansami prowadzi 
do przyjmowania charakterystycznej zasady ostrożności w szacowaniu wydat-
ków przedsiębiorstwa. Zwłaszcza w planowaniu długoterminowym rzadko zakła-
da się występowanie zobowiązań z  tytułu naliczonych i  niezapłaconych odsetek 
od dłużnych źródeł finansowania, zobowiązań wobec pracowników (z uwagi na 
periodyczność ich występowania) lub zobowiązań podatkowych. Badanie zdolno-
ści do utrzymania płynności wymaga oszacowania przepływów pieniężnych przy 
założeniu, że przedsiębiorstwo będzie regulować na bieżąco zobowiązania publicz-
noprawne, wobec pracowników oraz z tytułu obsługi zadłużenia. Odmienne zało-
żenia co do możliwości posiadania i szacowania tych zobowiązań można spotkać 
w planach krótkoterminowych lub w preliminarzach gotówkowych.

Kolejną przyczyną występowania różnic w sprawozdaniach księgowych i plano-
wanych jest zróżnicowanie prawa podatkowego i bilansowego. Wśród założeń 
upraszczających można wskazać rezygnację z rozliczania odroczenia podatkowego 
wynikającego z różnic przejściowych, nie powstają więc ani aktywa, ani rezerwy 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Kluczowe z punktu widzenia prze-
pływów pieniężnych przedsiębiorstwa jest obliczenie kwoty obciążenia podatko-
wego, stąd planowanie finansowe koncentruje się na kosztach i przychodach uzna-
wanych w danym okresie przez prawo podatkowe. Rachunek wyników pro forma 
może przybierać formę bardziej zbliżoną do określenia dochodu podatkowego niż 
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Kolejnym źródłem korekt jest fakt, że na zysk (stratę) netto wpływają przychody 
i koszty związane zarówno z działalnością operacyjną, inwestycyjną, jak i finanso-
wą, uwzględniane w następujących pozycjach:

 – pozostałe przychody operacyjne (zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa-
łych – działalność inwestycyjna),

 – pozostałe koszty operacyjne (strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa-
łych – działalność inwestycyjna),

 – przychody finansowe (działalność inwestycyjna),
 – koszty finansowe (działalność inwestycyjna / finansowa).

Zatem korekty ujmowane w działalności operacyjnej w rachunku przepływów 
pieniężnych sporządzanych metodą pośrednią mają na celu: wyeliminować przy-
chody, które nie były wpływami; wyeliminować koszty, które nie były wydatkami; 
doliczyć wpływy i wydatki nieujęte w przychodach lub w kosztach; wyeliminować 
koszty i przychody, które nie miały charakteru pieniężnego (o ile w ogóle były pla-
nowane); a także wyeliminować przychody i koszty, które nie dotyczą działalności 
operacyjnej, ale miały wpływ na zysk (stratę) netto.

Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych musi być poprzedzone zapla-
nowaniem składników kapitału obrotowego netto oraz ich zmian w czasie. Zmiany 
zapasów, należności i zobowiązań są bowiem uwzględnianie jako korekty.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej są więc planowane w nastę-
pujący sposób:

I. Zysk (strata) netto
II. Korekty:

L.p.
Znak 

korekty
Nazwa korekty Przyczyna korekty

1. (+) amortyzacja koszt, który nie stanowił wydatku

2. (–)
(+)

zyski z tyt. różnic kurso-
wych straty z tyt. różnic 
kursowych

różnice kursowe dotyczące zobowiązań finanso-
wych wyrażonych w walutach (ujęte przychodach lub 
kosztach finansowych), nie należą do działalności 
operacyjnej

3. (+)
(–)

zapłacone odsetki
otrzymane odsetki i udzia-
ły w zyskach (dywidendy)

zaliczane do kosztów i przychodów finansowych, nie 
należą do działalności operacyjnej

4. (–)
(+)

zysk z działaln. inwestycyj-
nej strata z działaln. inwe-
stycyjnej

związane z transakcjami zbycia aktywów finanso-
wych i inwestycji, straty nie mają charakteru pienięż-
nego, nie należą do działalności operacyjnej

5. (+) zmiana stanu rezerw uwzględnienie wydatków, które nie stanowią kosztu 
(zmniejszenie rezerw) lub kosztu, który nie stanowi 
wydatku (zwiększenie rezerw)

6. (–) zmiana stanu zapasów uwzględnienie wydatków, które nie stanowią kosztu 
(zwiększenie zapasów) lub kosztu, który nie stanowi 
wydatku (zmniejszenie zapasów)
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7. (–) zmiana stanu należności uwzględnienie wpływów, które nie stanowią przycho-
du (zmniejszenie należności) lub przychodu, który 
nie stanowi wpływu (zwiększenie należności)

8. (+) zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych (bez 
zobowiązań odsetkowych)

uwzględnienie wydatków, które nie stanowią kosztu 
(zmniejszenie zobowiązań) lub kosztu, który nie sta-
nowi wydatku (zwiększenie zobowiązań)

9. (+)
(–)

zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych bier-
nych
zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych czyn-
nych

uwzględnienie wydatków, które nie stanowią kosztu, 
lub kosztu, który nie stanowi wydatku

III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I + II)

Kolejnym rodzajem przepływów pieniężnych są przepływy pieniężne z działal-
ności inwestycyjnej. Działalność ta jest związana z transakcjami zbycia oraz naby-
wania środków trwałych przedsiębiorstwa oraz inwestycji. Zawiera także wpływy 
stanowiące korzyść z dokonanych wcześniej inwestycji (np. otrzymane odsetki, dy-
widendy).

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej są planowane w następują-
cy sposób

I.   Wpływy:
1.  Zbycie wartości niematerialnych i  prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych.
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne.
3. Z aktywów finansowych, w tym:

 – zbycie aktywów finansowych (udziałów, akcji, ...),
 – dywidendy i udziały w zyskach (otrzymane),
 – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych,
 – odsetki (otrzymane),
 – inne wpływy z aktywów finansowych.

4. Inne wpływy inwestycyjne.
II. Wydatki:

1.  Nabycie wartości niematerialnych i  prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych.

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne.
3. Na aktywa finansowe, w tym:

 – nabycie aktywów finansowych,
 – udzielone pożyczki długoterminowe.

4. Inne wydatki inwestycyjne.
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II).
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Pozycja 7. i 8.: Analogicznie jak wyżej należy uwzględnić w przepływach war-
tości likwidacyjne obu maszyn. W przykładzie przyjęto, że starą maszynę można 
będzie za 8 lat sprzedać za 20 tys. zł. Jej wartość księgowa w tym okresie będzie już 
równa zero, a zatem na sprzedaży maszyny powstanie podlegający opodatkowaniu 
zysk w wysokości 20 tys. zł. Podatek wyniesie 6 tys. zł (20 tys. zł ∙ 30%), co oznacza, 
że korzyść ze sprzedaży maszyny po opodatkowaniu wyniesie 14 tys. zł. W przy-
kładzie przyjęto, że wartość starej maszyny na koniec okresu jej użytkowania wy-
niesie zero, co oznacza brak wpływu z tytułu likwidacji tego majątku.

3.3 Ocena opłacalności inwestycji

Miary oceny efektywności inwestycji

Przed podjęciem decyzji o  realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
należy zastosować właściwe kryteria wyboru oparte na ocenie tego projektu ze 
względu na jego efektywność ekonomiczną. Przeprowadzenie takiej analizy jest 
dla każdego przedsiębiorcy podstawą do odpowiedzi na pytanie: Czy zasadne jest 
ekonomicznie podjęcie zaplanowanej inwestycji?

Pod pojęciem opłacalności (efektywności) ekonomicznej inwestycji należy ro-
zumieć relację efektów, które uzyskano bądź chce się uzyskać w wyniku realizacji 
danej inwestycji, do nakładów niezbędnych w celu stworzenia oraz eksploatacji tej 
inwestycji. Każda racjonalna decyzja musi być oparta na rachunku ekonomicznym 
rozumianym jako zespół metod i środków umożliwiających wybór najlepszej, tj. 
optymalnej decyzji gospodarczej spośród wielu różnych od siebie rozwiązań5.

W analizie efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych stoso-
wane są różnego rodzaju wskaźniki w zależności od specyficznych cech projektu 
inwestycyjnego i oczekiwań inwestora. Każdy z nich w określony sposób opisuje 
efektywność inwestycji i może być podstawą zaakceptowania bądź odrzucenia da-
nego projektu. Podstawowym celem stosowanej analizy ekonomicznej efektywno-
ści przedsięwzięć inwestycyjnych jest prawidłowy pomiar i wycena efektów oraz 
nakładów, a następnie właściwe ich porównanie. W przypadku gdy korzyści wy-
nikające z realizacji projektu przewyższają wysokość przewidywanych nakładów 
można podjąć decyzję o wdrożeniu projektu. Należy jednak zaznaczyć, że w nie-
których przypadkach mogą istnieć inne przesłanki skłaniające do podjęcia decyzji 
o inwestowaniu, jak korzyści społeczne, ekologiczne.

5 Por.: Z. Bosiakowski, B. Woźniak, Polityka ekonomiczna, SGPiS, Warszawa 1983, s. 41, za: 
A. Lubryka, Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw, AMR, Katowice 2004, s. 36.
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Należy posługiwać się metodami, które umożliwiają najbardziej precyzyjne 
ustalenie poziomu efektywności projektu inwestycyjnego w porównaniu z innymi 
i dokonać wyboru najkorzystniejszego. W tym celu należy zastosować mierniki, 
które charakteryzują się następującymi cechami:

 – oparte są na przepływach pieniężnych,
 – uwzględniają zmiany wartości pieniądza w czasie,
 – wskazują na projekt inwestycyjny przyczyniający się do maksymalizacji warto-

ści przedsiębiorstwa,
 – umożliwiają pomiar ryzyka projektu.

Wśród najczęściej stosowanych miar oceny efektywności inwestycji należy wy-
mienić:

 – wartość zaktualizowaną netto (Net Present Value – NPV),
 – wewnętrzną stopę zwrotu (Internal Rate of Return – IRR),
 – zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu (Modified Internal Rate of Return – 

MIRR),
 – wskaźnik zyskowności (Profitability Index – PI),
 – zdyskontowany okres zwrotu (Payback Period).

Wartość zaktualizowana netto

Wartość zaktualizowana netto (NPV), to różnica pomiędzy zdyskontowanymi 
wpływami a wydatkami związanymi z przedsięwzięciem, w przyjętym horyzoncie 
prognozy. Przepływy pieniężne dyskontowane są na moment początkowy przed-
sięwzięcia. Wartość NPV przy założeniu stałej stopy dyskontowej można wyzna-
czyć według wzoru:
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Dla NPV > 0 można podjąć decyzję o przyjęciu projektu, gdyż zdyskontowane 
wpływy przewyższają wartość zdyskontowanych wydatków.
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Przedstawiony w punkcie trzecim tego rozdziału sposób doboru przepływów 
pieniężnych do oceny efektywności inwestycji (uwzględniający ocenę efektywno-
ści projektu jako całości) wymaga ich dyskontowania stopą procentową równą śre-
dnioważonemu kosztowi kapitału (WACC). Każda ze stron uczestniczących w fi-
nansowaniu projektu ma własne oczekiwania odnośnie do korzyści, jakie może 
odnieść z  tytułu zaangażowania środków w  inwestycji. Koszt kapitału jest stopą 
zwrotu oczekiwaną przez strony finansujące przedsiębiorstwo. Zatem aby warto 
było realizować inwestycję, musi ona przynosić zwrot co najmniej na poziomie 
umożliwiającym pokrycie kosztu kapitału. Ponieważ na kapitał służący do finan-
sowania działalności składa się kapitał własny i zaciągnięty dług, zatem koszt kapi-
tału firmy jako całości zależy od kosztu kapitału własnego i kosztu długu. Koszt ka-
pitału jest średnią ważoną kosztu kapitału własnego i kosztu długu (z ang. WACC 
– Weighted Average Cost of Capital) Wagami są udziały kapitału własnego i dłu-
gu w kapitale służącym do finansowania działalności firmy. Należy podkreślić, że 
w obliczaniach WACC należy uwzględnić strukturę kapitału całego przedsiębior-
stwa (tzw. docelową strukturę kapitału), a nie strukturę finansowania danej inwe-
stycji. Stopa dyskontowa w ocenie efektywności inwestycji powinna uwzględniać 
wymagania wszystkich podmiotów udostępniających kapitał przedsiębiorstwu re-
alizującemu dane przedsięwzięcie.

Przyjmując jako stopę dyskontową średnioważony koszt kapitału, można doko-
nać następującej interpretacji dodatniej wartości NPV. Przepływy pieniężne z in-
westycji wystarczą na pokrycie kosztu kapitału oraz zapewnią uzyskanie dodatko-
wej premii, dzięki której wzrasta wartość przedsiębiorstwa realizującego projekt. 
W przypadku gdy NPV < 0, przepływy pieniężne z tej inwestycji nie wystarczą na 
pokrycie kosztu kapitału, a realizacja projektu prowadzi do zmniejszenia wartości 
przedsiębiorstwa. NPV = 0, oznacza sytuację, w której przepływy z inwestycji wy-
starczą dokładnie na zapewnienie wymaganej przez strony finansujące przedsię-
biorstwo stopy zwrotu, nie nastąpi jednak wzrost wartości przedsiębiorstwa.

NPV jest miarą wyrażoną w jednostkach pieniężnych. Dwie inwestycje mogą 
mieć tę samą wartość zaktualizowaną netto, np. 100 000 zł, ale wymagać różnych 
nakładów: np. jedna może wymagać nakładu 200  000 zł, a  druga 1  000  000 zł. 
Wartość zaktualizowana netto nie pozwala zatem określić względnej efektywności 
(rentowności) projektu. Na taki sposób oceny efektywności inwestycji pozwalają 
takie miary jak IRR czy MIRR.

Wewnętrzna stopa zwrotu

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), to taka wartość stopy dyskontowej, dla której 
NPV = 0.
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Żądana stopa dyskontowa k jest parametrem, natomiast IRR jest zmienną, któ-
rej wartość trzeba wyliczyć. Przy wyznaczaniu wartości IRR najlepiej wykorzystać 
funkcję IRR w arkuszu kalkulacyjnym. Warunkiem podjęcia decyzji o wdrożeniu 
projektu jest to, by IRR przewyższała wartość stopy dyskontowej (kosztu kapitału).

IRR jest miarą względną, nie odzwierciedla zatem różnic w rozmiarach inwesty-
cji, ale za to „informuje” o względnej efektywności inwestycji. Dlatego też stanowi 
ważne uzupełnienie NPV. Miara ta ma jednak pewne wady.

Po pierwsze, może się zdarzyć, że IRR może w ogóle nie istnieć. Sytuacja taka 
może mieć miejsce, gdy przepływ pieniężny jest ujemny nie tylko w okresie 0, ale 
także w którymś z późniejszych okresów. IRR nie istnieje także wtedy, gdy wszyst-
kie przepływy są ujemne. Z drugiej strony może zaistnieć sytuacja, w której prze-
pływy pieniężne tworzą szereg, dla którego istnieje więcej niż jedno IRR.

Po drugie w obliczeniach IRR przyjmuje się, iż przepływy środków pieniężnych 
uzyskiwane dzięki wdrożeniu projektu są reinwestowane po wewnętrznej stopie 
zwrotu (po IRR). Założenie takie uznaje się za mało realne. Rzadko można znaleźć 
przykłady takich inwestycji, które mogą być powielane w przyszłości z identycz-
nym wynikiem. Zazwyczaj zmienia się otocznie, wdrażane są nowe technologie, 
następuje wzrost konkurencji na rynku. W przypadku NPV zakłada się reinwesto-
wanie po stopie równej przyjętej stopie dyskontowej – najczęściej po koszcie kapi-
tału – co uznaje się za bardziej prawdopodobne.

W związku z powyższymi wadami IRR zaleca się obliczenie jej zmodyfikowanej 
postaci, tj. MIRR.

Z matematycznego punktu widzenia, metody NPV i IRR będą zawsze dawały 
ten sam sygnał co do przyjęcia bądź odrzucenia niezależnych projektów ze wzglę-
du na to, że liczone są z  tego samego wzoru. Jest tak, ponieważ na to, aby NPV 
było dodatnie, potrzeba i wystarcza, by IRR była większa od k. Niemniej jednak 
w przypadku projektów wzajemnie wykluczających się metody NPV i IRR mogą 
dać sprzeczne sugestie6, co będzie przedmiotem dalszych rozważań.

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu

Modyfikacja wewnętrznej stopy zwrotu polega na wyznaczeniu takiej stopy, 
która zapewni zrównanie dzisiejszej wartości nakładów ze zdyskontowanymi wol-
nymi operacyjnymi przepływami pieniężnymi, które są reinwestowane po stopie 
równej przyjętej stopie dyskontowej k.
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6 Por.: E.F. Bringham, J.F. Houston, Podstawy zarządzania finansami, s. 66.
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gdzie:

FOCF
t
  – skorygowany przepływ operacyjny generowany przez projekt w okresie t,

NAK
t
  – nakład inwestycyjny w okresie t.

Lewa strona równania jest wartością obecną nakładów inwestycyjnych, które są 
zdyskontowane kosztem kapitału. Licznik po prawej stronie równania jest skapi-
talizowaną wartością wpływów netto, obliczoną przy założeniu, że nadwyżki pie-
niężne są reinwestowane oraz przynoszą stopę zwrotu równą kosztowi kapitału. 
Skapitalizowana wartość wpływów jest nazywana wartością końcową. Stopa dys-
kontowa, dla której wartość obecna wartości końcowej jest równa wartości obecnej 
nakładów inwestycyjnych, jest nazywana MIRR7.

Po przekształceniach otrzymujemy wzór na zmodyfikowaną wewnętrzną stopę 
zwrotu:
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Można wdrożyć inwestycję, w której przypadku MIRR jest większa od przyjętej 
stopy dyskontowej (WACC).

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu ma istotną przewagę nad zwykłą 
IRR. W metodzie MIRR zakłada się, że stopa zwrotu z wszystkich reinwestowa-
nych przepływów pieniężnych uzyskanych dzięki realizacji inwestycji będzie rów-
na kosztowi kapitału, podczas gdy w  metodzie IRR założoną stopą reinwestycji 
jest IRR projektu. Ponieważ założenie, że stopa zwrotu będzie równa kosztowi ka-
pitału, jest bardziej poprawne, zmodyfikowana IRR musi być lepszym wskaźni-
kiem rzeczywistej opłacalności projektu. Poza tym MIRR rozwiązuje problem wie-
lokrotnej IRR8.

Wskaźnik zyskowności

Wskaźnik zyskowności (PI) projektu inwestycyjnego, to iloraz sumy zdyskonto-
wanych, skorygowanych przepływów operacyjnych i sumy zdyskontowanych na-
kładów inwestycyjnych.

7 Por.: E.F. Bringham, J.F. Houston, Podstawy zarządzania finansami, s. 74–75.
8 Por.: ibidem, s. 75.
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Jeśli suma zdyskontowanych przepływów operacyjnych generowanych przez 
projekt jest wyższa od zaktualizowanej wartości nakładów inwestycyjnych to 
wskaźnik zyskowności jest większy od 1, co oznacza, że inwestycja jest opłacalna. 
Wskaźnik ten dla projektów niezależnych daje identyczne wskazania jak NPV, ale 
wprowadza element porównywalności projektów o różnych poziomach nakładów.

Wskaźnik zyskowności może dawać inne wskazania co do oceny inwestycji 
niż NPV. Przykładowo projekt o najwyższej wartości NPV, będzie miał najniż-
szą wartość PI. Wskaźnik zyskowności może być użyteczny w przypadku wyboru 
kolejności realizacji projektów w przypadku ograniczeń kapitałowych, tj. braku 
możliwości pozyskania źródeł finansowania na wszystkie opłacalne projekty in-
westycyjne9.

Wskaźnik zyskowności może także ułatwić wybór projektu spośród dwóch 
przedsięwzięć o zbliżonej wartości NPV. Na przykład projekt inwestycyjny o na-
kładzie 10 tys. zł i projekt o nakładzie 15 tys. zł dają wartość NPV na poziomie rów-
nym 1 tys. zł. Z punktu widzenia wartości firmy oba projekty są akceptowalne, przy 
założeniu podobnego ryzyka i okresu realizacji. NPV nie daje w tym wypadku jed-
noznacznej odpowiedzi, ale przy zastosowaniu wskaźnika PI, uzyskamy informa-
cję, że w pierwszym projekcie zdyskontowane, skorygowane operacyjne przepływy 
pieniężne przewyższają wartość zdyskontowanych nakładów o 10%, a w drugim 
jedynie o niecałe 7%.

Zdyskontowany okres zwrotu

Okres zwrotu to czas, po którym odzyskane zostaną poniesione nakłady inwe-
stycyjne. Jest to najmniejsze n, dla którego spełniona jest nierówność:
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Projekt powinien zostać zaakceptowany wtedy gdy następuje zwrot zainwe-
stowanego kapitału w okresie nie dłuższym niż żądany. Jest to zatem bardzo pro-
ste i  czytelne kryterium, którego zaletą jest to, że wskazuje na wybór projektów 
o  mniejszym ryzyku i  o  większej płynności. Tak określone kryterium sprawia 

9 Por.: R.A. Brealey, S.C. Myers, Podstawy finansów, s. 163–164.
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ba fizyczna lub w spółkach osobowych. Przedsiębiorstwa prowadzone w formach 
osobowych to generalnie przedsięwzięcia na niewielką skalę, dlatego też w wielu 
systemach podatkowych dopuszcza się uproszczenia, stosując fakultatywnie po-
datki ryczałtowe dla podatników spełniających określone warunki.

W Polsce podatnicy funkcjonujący w formach osobowych, osiągający przycho-
dy z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą być opodatkowani:

 – na zasadach ogólnych – opodatkowanie dochodu według progresywnej skali 
podatkowej,

 – według 19% liniowej stawki od dochodów,
 – w formie ryczałtu ewidencjonowanego,
 – w formie karty podatkowej.

Podjęcie przez podatnika decyzji o wyborze opodatkowania dochodów lub 
przychodów z działalności gospodarczej powinno zostać poprzedzone dokona-
niem szacunkowych obliczeń, których wynik wskaże, czy w istocie – w sytuacji 
konkretnego podatnika – dokonanie takiego wyboru będzie opłacalne. Jest to 
bowiem kwestia bardzo indywidualna, uzależniona nie tylko od wysokości przy-
chodu lub dochodu podatnika, ale również od tego, czy poza dochodami z dzia-
łalności gospodarczej uzyskuje on również dochody z  innych źródeł, czy pono-
si wydatki, które uprawniałyby go do ulg podatkowych, czy spełnia warunki do 
wspólnego opodatkowania z małżonkiem itp.

Oczywiście, inne będą rezultaty szacunków, gdy podatnik oprócz dochodów 
z działalności gospodarczej uzyskuje w roku podatkowym również dochody opo-
datkowane według skali podatkowej (np. z umowy o pracę), które w przypadku 
opodatkowania na dotychczasowych zasadach, tj. według skali podatkowej, łączy 
się z dochodami z działalności gospodarczej – co niewątpliwie będzie miało wpływ 
na progresję podatkową. Jeszcze inne wyniki porównań otrzymają podatnicy, któ-
rzy w przypadku wyboru podatku liniowego lub form ryczałtowych utraciliby pra-
wo do wspólnego opodatkowania z małżonkiem bądź preferencyjnego opodatko-
wania samotnych rodziców, czy też możliwość korzystania z odliczeń ulg (bądź 
zwolnień) podatkowych, w tym także z tytułu praw nabytych do ulg.

P r z y k ł a d

Jeżeli osoba fizyczna osiąga przychody z różnych źródeł, w tym m.in. z poza-
rolniczej działalności gospodarczej, to w  obowiązującym w 2018 roku w  Polsce 
stanie prawnym może rozpatrywać kilka wariantów opodatkowania. W tabeli 5.1 
w pierwszym wariancie została zastosowana skala podatkowa do łącznego docho-
du ze wszystkich źródeł przychodu. Natomiast w drugim – każde źródło przycho-
dów zostało objęte innymi zasadami opodatkowania. W efekcie takiego rozdziału 
nastąpiło obniżenie ciężaru podatkowego o blisko 2700 złotych, przy czym jeśli 
łączna suma dochodu do opodatkowania będzie rosła, to efekt tego typu optyma-
lizacji podatkowej będzie także coraz większy.
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Podatnicy płacący podatek dochodowy na zasadach ogólnych (skala lub po-
datek liniowy), choć mają zwiększony zakres obowiązków, to jednak płacą poda-
tek od dochodu faktycznie przez nich osiągniętego. Natomiast opłacając podatek 
w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, wysokość podatku 
nie jest uzależniona od wysokości dochodu, ale za to podatnicy nie muszą pro-
wadzić ksiąg ani też dokumentować wszystkich poniesionych wydatków związa-
nych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. W formach osobowych 
ważna jest również możliwość korzystania z wypracowanych wyników w ramach 
prowadzonej działalności przez właściciela na bieżąco bez opłacania dodatkowych 
podatków. W przypadku przedsiębiorstw prowadzonych w formach kapitałowych 
możliwość dysponowania wypracowanym zyskiem przedsiębiorstwa przez jego 
właścicieli jest ograniczona. Dopiero zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 
rok ubiegły i  uchwała o  wypłacie dywidendy sprawia, że udziałowcy czy akcjo-
nariusze otrzymają stosowne środki pieniężne. Trzeba również pamiętać, przy-
najmniej w Polsce, o konieczności zapłaty podatku od wypłacanych dywidend na 
rzecz osób fizycznych15, co sprawia, że efektywny ciężar podatkowy zysków spółek 
kapitałowych przeznaczanych na wypłatę dywidend może być znacznie wyższy, niż 
zyski wypracowane w przedsiębiorstwach prowadzonych w formach osobowych16.

Wybór formy zależy od podatnika, oczywiście przy spełnieniu warunków okre-
ślonych przez ustawodawcę. Zatem każdy podatnik, który zastanawia się nad 
wyborem formy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego, zanim złoży 
w urzędzie skarbowym oświadczenie w tej sprawie, powinien dokonać odpowied-
nich szacunków z  uwzględnieniem konkretnych warunków odnoszących się do 
jego osoby.

15 W przypadku wypłaty dywidend na rzecz spółek kapitałowych w większości systemów podat-
kowych świata przyjęte są rozwiązania eliminujące podwójne opodatkowanie.

16 W Polsce przy stawkach 19% obowiązujących spółki przy opodatkowaniu ich dochodu i oso-
by fizyczne przy opodatkowaniu dochodów z  kapitałów pieniężnych efektywny ciężar podatkowy 
sięga 34% dla zysku stawianego do dyspozycji udziałowców czy akcjonariuszy w postaci dywidendy.

Tabela 5.1 Porównanie wysokości podatku przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych oraz 
opodatkowaniu z wykorzystaniem stawek liniowych

Podatnik Źródło przychodu Dochód w PLN Stawka Wysokość podatku

Podatnik A
umowa o pracę
działalność gospodarcza
najem

40 000
50 000
10 000

skala 19 664

Podatnik B
umowa o pracę
działalność gospodarcza
najem

40 000
50 000
10 000a

skala
19,0%

8,5%

6 644
9 500

850

Łącznie: 16 994

a W przykładzie przyjęto założenie, że z najmu podatnik nie generuje kosztów uzyskania przychodów, więc 
przychód = dochód.
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Coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w  Polsce 
staje się spółka komandytowa. Od 2001 roku liczba tych spółek wzrosła ponad 
ośmiokrotnie. Spółka komandytowa to spółka osobowa mająca na celu prowadze-
nie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec wierzycie-
li odpowiada bez ograniczenia co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), 
a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona do sumy ko-
mandytowej ustalonej w  umowie spółki (komandytariusz). Największą wartość 
stanowią te osoby, a nie ich majątek.

Zalety spółki komandytowej to:
 – brak minimalnej kwoty wkładu,
 – możliwość prowadzenia większego przedsiębiorstwa i utrzymania bezpośred-

niego wpływu na jego zarządzanie,
 – możliwość uniknięcia dwukrotnego opodatkowania zysku charakterystycznego 

dla spółek kapitałowych,
 – ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza do wysokości wniesionego 

wkładu.
Z punktu widzenia podatkowego, podatnikami są wspólnicy, a  nie spółka, 

a przychody przez nich uzyskiwane są traktowane jako przychody z działalności 
gospodarczej.

Atrakcyjne wydaje się rozwiązanie, w którym komandytariuszem jest osoba fi-
zyczna, a komplementariuszem założona przez tę samą osobę spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością. W takim przypadku osoba fizyczna prowadząca spółkę 
komandytową będzie odpowiadała za ewentualne zobowiązania wyłącznie do wy-
sokości sumy komandytowej oraz majątku założonej przez nią spółki z o.o. Jedno-
cześnie osoba taka będzie mogła w sposób nieograniczony czerpać zyski ze spółki 
oraz opodatkować je według stawki 19%. Dla celów podatkowych spółkę traktuje 
się jak każdą inną spółkę osobową. Udział w zysku spółki komandytowej nie musi 
być uzależniony ani od wniesionego wkładu, ani od zadeklarowanej sumy koman-
dytowej. Nie ma więc przeszkód, aby osoba wnosząca do spółki symboliczną kwotę 
komandytową, czerpała z niej większość korzyści.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w  formie spółki 
z  ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej zysk podlegać będzie 
podwójnemu opodatkowaniu, w pierwszej kolejności podatkiem dochodowym 
od osób prawnych, a następnie wypłacana dywidenda podlegać będzie zryczałto-
wanemu podatkowi od dochodów osób fizycznych w wysokości 19%. W przypad-
ku spółki komandytowej dochód osób fizycznych będzie podlegał jednokrotnemu 
opodatkowaniu albo według skali podatkowej, albo z zastosowaniem stawki linio-
wej 19-procentowej. Ponadto, jeżeli spółka komandytowa w danym roku osiągnie 
stratę podatkową, a jej wspólnicy prowadzą na własny rachunek pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą, z której osiągnęli dochód, strata ze spółki może zostać rozli-
czona w roku jej poniesienia.
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Jeżeli chce się rozpocząć działalność gospodarczą w innym państwie, prowadząc 
już przedsiębiorstwo w kraju macierzystym, należałoby również rozważyć, w jakiej 
formie będzie ona prowadzona. Może być to np. zakład lub spółka zależna. Utwo-
rzenie zagranicznego zakładu może przynieść danemu przedsiębiorstwu wymierne 
korzyści finansowe. Do tego niezbędne jest jednak zaistnienie konkretnych okolicz-
ności. Przede wszystkim musi być zawarta umowa przez obydwa państwa o unika-
niu podwójnego opodatkowania, która przewiduje metodę wyłączenia. Poza tym 
stawka podatku dochodowego w kraju położenia zakładu musi być niższa od obo-
wiązującej w kraju macierzystym. Po spełnieniu tych warunków wystarczy część 
dochodów przedsiębiorstwa opodatkować w kraju, w którym ma się zakład, a więc 
według niższej stawki. Różnica między tymi stawkami to czysty zysk firmy17.

Jeśli natomiast podmiot zagraniczny będzie zorganizowany w formie spółki za-
leżnej, wtedy opodatkowanie dochodów wygenerowanych przez tę spółkę na za-
sadach kraju macierzystego nastąpi dopiero w  momencie wypłaty przez spółkę 
zależną dywidendy lub dochodów z kapitałów zrealizowanych na sprzedaży lub li-
kwidacji tej jednostki na rzecz spółki-matki. Taka polityka będzie realizowana, je-
śli efektywna stopa podatku dochodowego jest niższa w kraju – siedzibie spółki za-
leżnej niż w kraju – siedzibie spółki-matki. Jednakże z ulg i dotacji przyznawanych 
przez dany kraj mogą najczęściej korzystać spółki, jako samodzielne podmioty. Po-
nadto prowadzenie działalności w formie spółki ogranicza odpowiedzialność tyl-
ko do transakcji realizowanych przez ten wyodrębniony podmiot. Spółka zależna, 
jako wyodrębniony i samodzielny podmiot, może także prowadzić lepszą politykę 
w zakresie kształtowania lokalnego wizerunku i lokalnego profilu działalności.

W zależności od tego, czy inwestycje mają być realizowane w państwach, z któ-
rymi Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, czy 
też nie, podatkowe konsekwencje będą różne. Dalej zostanie przeprowadzone po-
równanie obciążeń podatkowych zakładu i spółki kapitałowej.

Natomiast poniższe obliczenia będą prawdziwe, gdy istnieje umowa o unikaniu 
podwójnego opodatkowania oparta na Konwencji Modelowej OECD oraz są speł-
nione następujące warunki:

 – wyłączenie dochodów w Polsce już opodatkowanych za granicą;
 – udział minimalny w zagranicznej spółce kapitałowej określony w umowie bila-

teralnej, aby podatek od dywidendy był ograniczony do 0%.

Tabela 5.2 Porównanie obciążeń podatkowych zakładu i spółki kapitałowej (w %)

Wyszczególnienie Zakład Spółka kapitałowa

Bez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 19 27,1

Z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania 10 17,1

17 Spektakularnym przykładem wykorzystania takiej okazji może być utworzenie zakładu na 
Maderze, która, jako część terytorium Portugalii, korzysta ze stawki 0%. Umowa polsko-portugalska 
o unikaniu podwójnego opodatkowania weszła w życie od 1 stycznia 1999 roku.



Rysunek 5.1. Obciążenia podatkowe zakładu i spółki kapitałowej przy braku umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania

Rysunek 5.1 Obciążenia podatkowe zakładu i spółki kapitałowej przy stosowaniu umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania

Polska   Zagranica  

Dochód = 100

T = 10%

WHT = 10%

A. 19% · 100 – 10 = 9  

10% · 90 = 9  

B. 19% · 90 – 9 = 8,1 

Sp. z o.o.
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10% · 100 = 10

Spółka kapitałowa

10% · 100 = 10

Polska   Zagranica  

Dochód = 100
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A. 0  
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B. (19% · 90) – (10 + 4,5) = 2,6 

Sp. z o.o.
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10% · 100 = 10
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10% · 100 = 10
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W przypadku utworzenia spółki kapitałowej w państwie, z którym Polska nie 
ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, mamy do czynie-
nia z podwójnym opodatkowaniem w sensie ekonomicznym, korzystniejszym więc 
rozwiązaniem jest utworzenie zakładu. Jednak w przypadku istnienia takiej umowy 
okazuje się, iż obciążenia podatkowe też będą niższe, jeżeli zostanie utworzony za-
kład. Rzeczywiste obciążenie podatkowe będzie jednak zależeć od stawek obowią-
zujących w obydwu analizowanych państwach oraz instrumentów wykorzystanych 
w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, dlatego przed podjęciem decy-
zji o tym, w jakiej formie organizacyjnej prowadzić działalność w innym państwie, 
trzeba dokonać analizy rozwiązań prawno-podatkowych konkretnych państw.

Ostatecznie wybór formy prowadzenia działalności z perspektywy planowania 
podatkowego musi być zbieżny z potrzebami przedsiębiorstwa. Regulacje podat-
kowe są raczej płynne i  szczególnie przedsiębiorstwa wielonarodowe muszą być 
przygotowane na stawianie czoła zmieniającym się warunkom ich funkcjonowania 
w czasie. W tym przypadku reorganizacja działalności prowadzonej poza granica-
mi kraju w formie spółki zależnej jest łatwiejsza niż w przypadku zakładu.

5.5 Kształtowanie kosztów

Optymalizacja podatkowa jest jednym z elementów procesu decyzyjnego w ra-
mach prowadzonej działalności gospodarczej, która wpływa m.in. na ocenę ren-
towności przedsiębiorstwa. Odpowiednie kształtowanie kosztów podatkowych, 
jako jednego z elementów determinujących podstawę opodatkowania w podatku 
dochodowym, ma ogromne znaczenie dla obliczenia wysokości podatku, który 
jest odejmowany od wyniku brutto przedsiębiorstwa, w efekcie czego uzyskujemy 
wynik netto. Wysokość podatku dochodowego będzie więc miała wpływ na to, ja-
kim zyskiem może dysponować przedsiębiorstwo oraz jego właściciele.

Ciekawym instrumentem z punktu widzenia strategii kosztowej jest amor-
tyzacja. Amortyzacja obrazuje proces zużywania się w  czasie składników ma-
jątku, które przedsiębiorstwo wykorzystuje w  swojej działalności dłużej niż rok. 
Nabycie tych składników wymaga zapłaty w momencie przewidzianym w umo-
wie kupna-sprzedaży, co ma swoje odzwierciedlenie w przepływach pieniężnych 
przedsiębiorstwa. Natomiast wysokość odpisów amortyzacyjnych nie wymaga 
już angażowania dodatkowych środków. W zależności od indywidualnej sytuacji 
przedsiębiorstwa, można kreować koszty amortyzacji na innym poziomie – opty-
malnym z punktu widzenia poszczególnych podmiotów.

W wielu systemach podatkowych amortyzacja jako element kosztów może 
być kształtowana inaczej w ujęciu bilansowym i w ujęciu podatkowym. Jest to 
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pieniężnych w przedsiębiorstwie handlowym

Zamieszczone niżej tabele 1 i 2 przedstawiają plan przychodów i kosztów ope-
racyjnych na pierwsze półrocze roku X oraz bilans zamknięcia miesiąca poprze-
dzającego okres planowania przedsiębiorstwa handlu detalicznego „Żuk”. Na ko-

Tabela 1. Wybrane pozycje przychodów i kosztów

Pozycje
Gru-
dzień

Styczeń Luty Marzec
Kwie-
cień

Maj
Czer-
wiec

Przychody ze sprze-

daży towarów 2 800 000 2 000 000 1 800 000 1 980 000 2 574 000 2 187 900 1 969 110

Koszty operacyjne, 

w tym: 2 565 400 1 965 400 1 815 400 1 950 400 2 395 900 2 106 325 1 942 233

Amortyzacja

Materiały i energia 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000

Usługi obce 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Podatki i opłaty 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000

Wynagrodzenia 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000

Ubezpieczenia 
społeczne 57 400 57 400 57 400 57 400 57 400 57 400 57 400

Pozostałe koszty 
rodzajowe 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000

Wartość sprzeda-
nych towarów 2 100 000 1 500 000 1 350 000 1 485 000 1 930 500 1 640 925 1 476 833

Zysk lub starta ze 

sprzedaży sprzedaży

Pozostałe przychody 
operacyjne

Pozostałe koszty ope-
racyjne

Zysk lub strata z dzia-

łalności operacyjnej

Przychody finansowe

Koszty finansowe 16 500

Zysk lub strata brutto

Podatek dochodowy

Zysk lub strata netto
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niec grudnia zobowiązania z tytułu innych dostaw niż dostawy towarów wynosiły 
56 081 zł, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 57 400, z tytułu podatku 
VAT 88 519 zł, a z tytułu podatku dochodowego 16 263 zł.

Za towary spółka płaci z 30 dniowym opóźnieniem. Okres rotacji zapasów to-
warów ustalono na 15 dni. W przypadku kosztów materiałów i  surowców oraz 
usług obcych opóźnienie płatności wynosi 15 dni. Pozostałe koszty są płacone 
w miesiącu zarachowania. Wyjątkiem są składki na ubezpieczenie społeczne pła-
cone w następnym miesiącu. To samo dotyczy zaliczki na podatek dochodowy. Fir-
ma nie udziela kredytu kupieckiego.

Miesięczny koszt amortyzacji majątku ewidencjonowanego na koniec grud-
nia wynosił 80 000 zł. W czerwcu ma zostać kupiony za 150 000 zł nowy samo-
chód ciężarowy. Jego stawka amortyzacji to 20%. Wartość księgowa netto aktywów 
trwałych umniejszona zostanie o 35 000 zł ze względu na sprzedaż starej ciężarów-
ki za 50 000 zł, która ma nastąpić w styczniu. W związku z powyższym należy także 
umniejszyć wartość planowanych na okres I–VI miesięcznych odpisów amortyza-
cyjnych starej ciężarówki w wysokości 2000 zł miesięcznie.

Na koniec każdego miesiąca należy zaplanować ratę spłaty kredytu długotermi-
nowego w kwocie 12 500 zł. Stan kredytu na koniec grudnia wynosił 1 500 000 zł. 
Jego oprocentowanie wynosi 12%. Ponadto „Żuk” Sp. z o.o. posiłkuje się kredytem 
krótkoterminowym o oprocentowaniu 11%. Stan kredytu krótkotrminowego na 
koniec grudnia wynosił 250 000 zł. Wielkość zaciągania i spłat tego kredytu należy 
dostosować do zapotrzebowania na środki pieniężne, które będą wynikać z pro-
gnozowanego stanu środków pieniężnych.

Tabela 2. Bilans zamknięcia miesiąca grudnia

Pozycje Grudzień

Aktywa trwałe 3 920 000

Aktywa obrotowe, w tym: 1 435 649

Zapasy towarów 1 016 129

Należności 0

Środki pieniężne 419 520

Aktywa razem 5 355 649

Kapitały własne, w tym: 1 011 861

Kapitał akcyjny 550 000

Kapitał zapasowy 350 000

Zysk netto 111 861

Zobowiązania, w tym: 4 343 788

Kredyt długoterminowy 1 500 000

Kredyt krótkoterminowy 250 000

Zobowiązania z tytułu dostaw 2 431 606

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 162 182

Pasywa razem 5 355 649
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Średnia ważona stopa podatku VAT dla kupowanych i  sprzedawanych towa-
rów wynosi 16%. Pozostałe zakupy są opodatkowane według stawki 23%. Sprzedaż 
i zakup środków trwałych są objęte stawką VAT w wysokości 23%.

Na podstawie przedstawionych danych przygotuj preliminarz obrotów gotów-
kowych dla spółki „Żuk” na styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec.

R o z w i ą z a n i e

Krok 1. Zebranie parametrów do zaplanowania zestawień 

finansowych

W tabeli 3 przedstawiono podstawowe parametry wymienione w treści przykładu. 
Miesięczne stopy oprocentowania kredytów obliczono, dzieląc stopę roczną przez 365 

Tabela 3. Podstawowe parametry projektu

Pozycje
Gru-
dzień

Styczeń Luty Marzec
Kwie-
cień

Maj
Czer-
wiec

Stawka podatku do-
chodowego 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
OUZ towarów 15 15 15 15 15 15
ORZ towarów 30 30 30 30 30 30
ORZ materiałów, su-
rowców, usług obcych 15 15 15 15 15 15
Liczba dni w miesiącu 31 28 31 30 31 30
Stawka amortyza-
cji nowych środków 
trwalych 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Roczna stopa % kre-
dytu długotermino-
wego 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Miesięczna stopa % 
kredytu długotermi-
nowego 1,019% 0,921% 1,019% 0,986% 1,019% 0,986%
Roczna stopa % kre-
dytu krótkotermino-
wego 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%
Miesięczna stopa % 
kredytu krótkotermi-
nowego 0,934% 0,844% 0,934% 0,904% 0,934% 0,904%
Średnia stawka VAT 
naliczana odbiorcom 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%
Średnia stawka VAT 
płacona pozostałym 
dostawcom 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%
Średnia stawka VAT 
płacona dostawcom 
towarów 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%
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dni i mnożąc przez liczbę dni danego miesiąca. Przykład obliczenia stopy miesięcznej 
w styczniu i lutym dla kredytu długoterminowego przedstawiono poniżej:

stopa miesięczna dla stycznia = 12%(stopa roczna) : 365 dni ∙ 31 dni = 1,019%
stopa miesięczna dla lutego = 12%(stopa roczna) : 365 dni ∙ 28 dni = 0,921%

Krok 2. Ustalenie zmian stanu aktywów trwałych oraz ich 

amortyzacji

W tabeli 4 przedstawiono zmiany wartości środków trwałych. Były one związa-
ne ze sprzedażą starego samochodu za 50 000 zł (styczeń) oraz zakupem nowego 
samochodu za 150 000 zł (czerwiec). W tabeli podano także wartość księgową sta-
rego samochodu w momencie jego sprzedaży (dla ustalenia wyniku na pozostałej 
działalności operacyjnej) oraz wartość, o jaką należy pomniejszyć odpisy amorty-
zacyjne kolejnych miesięcy z uwagi na sprzedaż starego samochodu.

Tabela 4. Zmiany stanu aktywów trwałych i ich amortyzacja

Pozycje
Gru-
dzień

Styczeń Luty Marzec
Kwie-
cień

Maj czerwiec

Amortyzacja po-
siadanych środków 
trwałych 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000

Zakupy środków 
trwałych 0 0 0 0 0 150 000

Amortyzacja od no-
wych środków trwa-
łych 0 0 0 0 0 0

Sprzedaż środków 
trwałych (przychód) 50 000 0 0 0 0 0

Wartość księgowa 
sprzedanych środków 
trwałych 35 000 0 0 0 0 0

Wyksiegowanie 
amortyzacji sprzeda-
nego majątku –2 000 –2 000 –2 000 –2 000 –2 000 –2 000

Razem amortyzacja 80 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000 78 000

Krok 3. Opracowanie harmonogramu spłaty kredytów

W tabeli 5 przedstawiono harmonogram spłaty kredytu długoterminowego. 
Miesięczna rata kredytu krótkoterminowego wynosi 12 500 zł. Odsetki naliczane 
są od stanu kredytu na początek każdego miesiąca (taki był stan zadłużenia przez 
cały miesiąc).

Sposób obliczenia odsetek od kredytu długoterminowego zostanie zaprezento-
wany na przykładzie odstek za miesiąc styczeń.


