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Wprowadzenie 

  Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa to metoda zarządzania mająca na celu tworzenie wartości 

danego przedsiębiorstwa dla jego właścicieli. W tym celu wykorzystywane są różnego rodzaju narzędzia i 

procesy łączące i organizujące kapitał oraz pracę w toku produkcji i dystrybucji towarów i usług.   

Innymi słowy zarządzanie wartością przedsiębiorstwa to integracyjny proces, stworzony tak, aby 

poprzez zorientowanie się na kluczowych czynnikach wartości, usprawniać procesy decyzyjne, strategiczne i 

operacyjne. Sprowadza się to do kreowania jak najlepszego obrazu finansowego przedsiębiorstwa, będącego 

podstawą służącą wycenie przedsiębiorstwa przez rynek.  

Wartość przedsiębiorstwa przedstawia się również w oparciu o czynniki, które ją kształtują – nazywa 

się je nośnikami lub generatorami wartości. Wyróżnia się 2 kategorie tych czynników: czynniki 

makroekonomiczne oraz mikroekonomiczne. Czynniki makroekonomiczne tworzą określone warunki do 

prowadzenia działalności gospodarczej. Zalicza się do nich: stopy procentowe, inflację, system podatkowy czy 

politykę prowadzoną przez państwo. Te wszystkie kwestie muszą być uwzględnione przy podejmowaniu decyzji 

operacyjnych i strategicznych przez zarząd jednostki. Z kolei czynniki mikroekonomiczne są ściśle związane z 

zarządzaniem firmą, a należą do nich: struktura majątkowo-kapitałowa firmy, jakość zarządu, poziom ryzyka, 

struktura kapitału, inwestycje w aktywa trwałe itp. Zarządzanie wartością polega więc na kształtowaniu 

czynników mikroekonomicznych w sposób zapewniający maksymalnie możliwy przyrost tej wartości, a tym 

samym zamożności właścicieli. 

Utrzymywanie wartości przedsiębiorstwa na zadowalającym poziomie jest jednym z głównych zadań 

kadry odpowiedzialnej za ten aspekt działania firmy. W oparciu o znajomość mechanizmów i uwarunkowań 

tworzenia wartości przedsiębiorstwa i czynników negatywnie na nią wpływających, można w pewnym stopniu 

nie dopuszczać do destrukcji wartości. Chronieniu wartości w sposób systemowy służy controlling wartości. 

Stanowi on podstawę i punkt wyjścia dla procesów decyzyjnych i realizujących kreowanie wartości. Z racji 

powstawania wartości przedsiębiorstwa w strategicznym wymiarze, należy przede wszystkim poszukiwać 

sposobów ochrony wartości w strategicznym wymiarze controllingu. Można go zdefiniować jako analizę i 

monitoring oraz ocenę projektów o horyzoncie czasowym przekraczającym rok, prowadzoną w celu 

zorientowania ich na tworzenie możliwie jak największej wartości i minimalizacji ryzyka oraz stopnia jej 

niszczenia. 



Pomiar kreacji wartości przedsiębiorstwa za pomocą EVA 

  Bieżąca ocena już wykreowanej wartości jest podstawą dążenia  do pomnażania korzyści dla 

właścicieli. W tym celu stosuje się wiele miar, a jedną z nich jest EVA, czyli ekonomiczna wartość dodana. 

Wartość EVA oblicza się stosując następujący wzór1: 

Wzór 1 

EVA =EBIT*(1-T) – WACC *IC 

gdzie: 

EBIT – zysk operacyjny  

T- stopa podatku dochodowego 

WACC - średnioważony koszt kapitału 

IC– kapitał zaangażowany (D+E) 

 

  Ekonomiczna wartość dodana oznacza nadwyżkę powstałą, gdy zwrot z zainwestowanego kapitału jest 

wyższy niż koszt kapitału. EVA określana jest jako dobry miernik odzwierciedlający tworzone dla właścicieli 

bogactwo. Ponadto, miernik ten można stosować do aktualnej oceny przyrostów wartości, bowiem pozawala on 

na określenie kreacji wartości w okresach rocznych. Wpływ na wielkość EVA ma m.in. obniżenie kosztów 

operacyjnych czy zmiany w strukturze źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Poziom EVA zależy więc przede 

wszystkim od decyzji, które są podejmowane przez zarząd firmy. 

  Controlling strategiczny EVA służy wskazaniu obszarów działania firmy dodających jej nowych 

wartości. Jest dobrze dostosowany do modelu danego przedsiębiorstwa, przez co każde działania, jak i 

przepływy pieniężne i działanie rynku są odrębnie monitorowane. Informacje dostarczane przez controlling EVA 

podawane są w ujęciu ekonomicznym. Dzięki temu generuje on dokładne informacje będące podstawą decyzji 

kadry zarządzającej przedsiębiorstwem. Poprzez controlling EVA możliwa jest identyfikacja potrzeb klientów, 

optymalizacja sprzedaży oraz selekcja dostawców pod kątem opłacalności i ich pozytywnego wpływu na 

kreowaną wartość dodaną. 
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3. Zastosowanie EVA jako miernik kreacji wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z 

branży produkcji spożywczej. 

W niniejszej pracy dokonano analizy dwóch przedsiębiorstw (przyjęto pomocnicze nazewnictwo: A-

pierwsza z badanych spółek, B- druga badana spółka) z branży przetwórstwa i produkcji żywności  pod 

względem kreowania i zarządzania wartością przedsiębiorstw w roku 2010 i 2011. Miernikiem użytym w tym 

celu była ekonomiczna wartość dodana (EVA) liczona jako różnicę miedzy zyskiem operacyjnym po 

opodatkowaniu, a iloczynem średnioważonego kosztu kapitału i kapitałem zaangażowanym. Do obliczenia 

średniego ważonego kosztu kapitału stosuje się następujący wzór2: 

Wzór 2 

WACC = 
�

���
 * Ke + 

�

���
 * Kd* (1-T).  

gdzie:  

E- kapitał własny 

D-dług 

ke - stopa kosztu kapitału własnego 

kd- stopa kosztu kapitału obcego 

T- stopa podatku dochodowego 

Z kolei do obliczenia kosztu kapitału własnego stosuje się następujący wzór3: 

Wzór 3 

ke= kRF+(km-kRF)*β 

Gdzie:  

kRF- stopa wolna od ryzyka 

km- stopa rynkowa 
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β- współczynnik beta 

Do obliczenia współczynnika beta wykorzystano dane z tabel4, które przedstawiają średnią wartość bety 

nielewarowanej w danym sektorze gospodarki w określonym roku, a następnie dane wartości powiększono o 

indywidualny współczynnik wrażliwości na ryzyko. W ten sposób otrzymano warość bety lewarowanej dla obu 

przedsiębiorstw: 

Tabela 1. Wartości bety lewarowanej dla analizowanych przedsiębiorstw 

2010 2011 

A 1,14 1,14 

B 1,33 1,31 

źródło: opracowanie własne na podstawie G. Michalski, Strategie finansowe przedsiębiorstw, ODDIK Sp. z 
o.o., Gdańsk 2009 

A następnie obliczono koszt kapitału własnego dla każdego z przedsiębiorstw i otrzymano wyniki: 

Tabela 2. Koszt kapitału własnego dla analizowanych przedsiębiorstw 

2010 2011 

A 9,84% 9,84% 

B 10,95% 10,86% 

źródło: opracowanie własne na podstawie G. Michalski, Strategie finansowe przedsiębiorstw, ODDIK Sp. z 
o.o., Gdańsk 2009 

Korzystając z powyższych danych oraz informacji o koszcie kapitału obcego, który dla jednostki A wynosi 0 (z 

racji, że ten podmiot nie finansował się w ogóle obcymi środkami), zaś dla jednostki B koszt długu wynosi 8%, 

obliczono średnio ważony koszt kapitału, a następnie wartość EVA. 

W przedsiębiorstwie A koszt kapitału w latach 2010-11 był taki sam i wynosił 9,84%, w przedsiębiorstwie B 

kształtował się na poziomie 9,90% w 2010 roku i 9,89% w 2011.  Dysponując tymi informacjami obliczono 

wartość dodaną dla tych przedsiębiorstw (EVA), która wyniosła 955,33 dla przedsiębiorstwa A w 2010 roku i 

659,27 w roku 2011, oraz 95,95 w przedsiębiorstwie B w 2010 roku i -6210,44 w roku 2011. Jak widać 

przedsiębiorstwo A odnotowuje systematyczne, dość przybliżone do siebie wzrosty wartości w obu 

analizowanych latach. Z kolei przedsiębiorstwo B, w roku 2010 kreuje wartość przedsiębiorstwa na niezbyt 
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wysokim poziomie, natomiast w kolejnym roku odnotowuje się znaczny spadek tej wartości, czyli następuje 

niszczenie dotychczasowo osiągniętej wartości firmy. Przyczyną tak drastycznej obniżki wartości EVA, w 

przypadku przedsiębiorstwa B był spadek zysku operacyjnego o połowę, podczas gdy koszt kapitału pozostał na 

podobnym poziomie, co w roku poprzedzającym.  

4. Podsumowanie 

Stosowanie EVA jest dobrym miernikiem kreowania wartości przedsiębiorstwa, gdyż jej wielkość jest 

skorelowana z bogactwem właścicieli, a tym samym w sposób bezpośredni informuje o kreowaniu bądź też 

destrukcji wartości z punktu widzenia właścicieli. Ekonomiczna wartość dodana jest parametrem 

odzwierciedlającym działania zarówno zarządu jak i pracowników. Pozwala na ocenę ogólnych wyników 

osiąganych przez przedsiębiorstwo, a także ocenę ośrodków odpowiedzialności. Ponadto ze względu na swoją 

przejrzystość i jednoznaczność w interpretacji stanowi bardzo dobre narzędzie do komunikowania inwestorom 

zjawisk i sytuacji mających miejsce w przedsiębiorstwie, a także jest podstawą do podejmowania strategicznych 

decyzji finansowych. W celu zwiększenia wartości firmy, przedsiębiorstwo może do tego dążyć na cztery 

sposoby: 

• zmniejszając koszty działalności, co skutkuje wzrostem wielkości NOPAT, 

• inwestowanie w przedsięwzięcia mające stopę zwrotu większą od kosztu kapitału, co także 

wpływa na wzrost NOPAT, 

• wycofując kapitał (przy proporcjonalnym spadku zysku operacyjnego po opodatkowaniu), 

• dążyć do optymalnej struktury kapitału, co pozwoli na minimalizację całkowitego kosztu 

kapitału. 

Ekonomiczna wartość dodana jest rekomendowanym miernikiem kreowania wartości przedsiębiorstwa, gdyż po 

pierwsze pozwala na jednoznaczne określenie rzeczywistej nadwyżki gotówki, wpływającej na wzrost kapitałów 

oraz zwiększenie możliwości finansowych, a po drugie- przy użyciu tego miernika w dość prosty sposób można 

zarządzać wartością, podejmując powyżej wymienione działania. 
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