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Analiza projektu inwestycyjnego za pomocą arkusza kalkulacyjnego  

 

1. Projekt inwestycyjny – podstawowe pojęcia. 

Inwestycja – bieżące zaangażowanie zasobów podejmowanych w celu późniejszego 

osiągnięcia korzyści/zysków1. Korzyść netto z projektu inwestycyjnego wyrażana jest 

najczęściej w formie przepływu pieniężnego netto (różnica między wpływami a wydatkami). 

Można wyróżnić trzy podstawowe cechy charakteryzujące działalność inwestycyjną2: 

• rezygnacja z bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych, niepewnych efektów, 

• czas, który musi upłynąć aby inwestycja przyniosła korzyści, 

• ryzyko poniesienia strat związane z niepewnością przyszłości. 

Projekty inwestycyjne mają z reguły charakter inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe. Aby 

można było podjąć właściwą decyzję należy wykonać ocenę opłacalności inwestycji, tzw. 

studium wykonalności (feasibility study). Realizacja projektu inwestycyjnego wiąże się 

zazwyczaj z poniesieniem nakładu inwestycyjnego, którego odzyskanie następuje po pewnym 

czasie, za pomocą wygenerowanych przez dane przedsięwzięcie dochodów. Zazwyczaj ocenę 

projektu inwestycyjnego dokonuje się poprzez sporządzenie rachunku przepływów 

pieniężnych (cash flow) w zakładanym horyzoncie czasowym. Planowanie wydatków oraz 

spodziewanych przychodów nazywane jest  preliminowaniem inwestycji. Na podstawie tego 

procesu podejmowane są decyzje o charakterze długoterminowym (strategicznym). 

Przykładowy cykl życia projektu przedstawiony został na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Fazy życia projektu inwestycyjnego (I – faza przedinwestycyjna, II – faza inwestycyjna,  

III – faza operacyjna, IV – faza likwidacyjna) 

                                                           
1 D. G. Luenberger: Teoria inwestycji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003. 
2 K. Jajuga, T. Jajuga: Jak inwestować w papiery wartościowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994. 
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Typowe okresy życia projektów: 

5–10 lat – dla małych i średnich przedsięwzięć, 

10–15 lat – dla typowych projektów przemysłowych, 

15–25 lat – dla projektów w przemyśle ciężkim, górnictwie, agroprzemysłach, itp., 

20–50 lat – dla przedsięwzięć w dziedzinie infrastruktury. 

 

2. Realizacja projektu 

Do obliczenia projektu należy zastosować programu kalkulacyjny, np. MS Excel. Plik 

zawierający obliczenia należy zatytułować za pomocą nazwisk jego autorów (np. 

KowalskiNowak.xlsx). Kolejne fazy obliczeń najlepiej jest umieścić w osobnych arkuszach 

skoroszytu. W kolejnych podpunktach podana została instrukcja wypełniania poszczególnych 

arkuszy kalkulacyjnych. Dane wejściowe powinny znajdować się w polach białych, w polach 

jasnozielonych powinny być odpowiednie formuły. 

 

2.1.  Arkusz „Dane wejściowe” 

W arkuszu „Dane wejściowe” ma zawierać wszystkie dane potrzebne do wykonania 

obliczeń efektywności projektu. W kolejnych pozycjach tabeli 1. należy wpisać następujące 

dane wejściowe: 

1. Nakłady inwestycyjne – nakłady poniesione na sfinansowanie inwestycji (do nakładów 

należy doliczyć ok. 5–10% całkowitych nakładów na nieprzewidziane wydatki). 

2. Wartość likwidacyjna – wpływy ze sprzedaży składników majątku trwałego (wartość 

rynkowa). Jeżeli wartość rynkowa sprzedanych składników jest większa od wartości 

księgowej należy uwzględnić podatek CIT. 

3. Stopa dyskonta – dla rozpatrywanego projektu należy przyjąć średnioważony koszt kapitału 

WACC. Koszt kapitału należy wyliczyć zakładając, że inwestycja będzie finansowana 

kapitałem obcym i kapitałem własnym. Udział kapitału własnego należy przyjąć w 

zależności od oferty kredytowej wybranego banku (znaleźć w Internecie). 

4. Podatek CIT – podatek dochodowy od osób prawnych równy 19% (ang. CIT – Corporate 

Income Tax). 

5. Czas życia projektu – czas amortyzacji początkowych wydatków inwestycyjnych (poz. 1.), 

uwzględniający tzw. wartość likwidacyjną projektu (poz. 2.).  

6. Wolumen sprzedaży – zakładana ilość sprzedanych usług/towarów w ciągu roku. 

7. Cena jednostkowa – cena sprzedaży 1 szt. usługi/towaru (przyjąć stałą wartość w całym 

cyklu życia projektu).  

8. Jednostkowy koszt zmienny – koszt wytworzenia 1 szt. usługi/towaru (przyjąć stałą wartość 

w całym cyklu życia projektu). 

9. Koszt stały – w ustalonej jednostce czasu jest niezależny od wolumenu sprzedaży (przyjąć 

5–10% całkowitych kosztów zmiennych, KS
 = (0,05÷0,1)×kZ×V).  
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Tabela 1. Przykładowe zestawienie danych wejściowych 

L.p. Dane wejściowe Symbol Wartość Jednostka 

1 Nakłady inwestycyjne I0  PLN 

2 Wartość likwidacyjna IL  PLN 

3 Stopa dyskonta (WACC) r  % 

4 Podatek CIT p  % 

5 Czas życia projektu N  lat 

6 Wolumen sprzedaży V  szt./rok 

7 Cena jednostkowa c  PLN/szt. 

8 Jednostkowy koszt zmienny kZ  PLN/szt. 

9 Koszt stały KS  PLN/rok 

 

Średnioważony koszt kapitału WACC (Weighted Average Cost of Capital) 

Obliczenie stopy dyskonta r należy wykonać posługując się wzorem na średnioważony koszt 

kapitału WACC: 

 𝑟 = 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑟𝑜𝑗 = 𝑢𝑒𝑘𝑒 + 𝑢𝑑𝑘𝑑(1 − 𝑝) (1) 

gdzie: 

ue – udział kapitału własnego, 

ud – udział kapitału obcego (kredytu), 

ke – koszt kapitału własnego, 

kd – koszt kapitału obcego, 

p – stopa podatku CIT. 

 

Koszt kapitału własnego ke można oszacować metodą składania poszczególnych elementów 

ryzyka, najczęściej stosowaną w małych i średnich spółkach, które nie są notowane na giełdzie: 

 𝑘𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝑅𝑃 (2) 

gdzie: 

rf – stopa wolna od ryzyka, czyli stopa zwrotu z inwestycji w aktywa pozbawione ryzyka 

(przyjąć rentowność obligacji lub bonów skarbowych Skarbu Państwa o terminie wykupu 

porównywalnym z czasem trwania inwestycji), 

RP – premia za ryzyko (przyjąć zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabeli 2. dla czwartej 

lub piątej kategorii ryzyka wartość 21–30%) 
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Tabela 2. Skala kategorii ryzyka 

 
 

Koszt kapitału obcego kd należy obliczyć przyjmując oprocentowanie kredytu 

inwestycyjnego, które można znaleźć na stronach internetowych banków. Oprocentowanie 

kredytu składa się głównie z dwóch składników – ze stopy procentowej oraz marży banku. 

Stopa procentowa kredytów na polskim rynku międzybankowym to tzw. WIBOR, czyli procent 

na jaki banki pożyczają sobie gotówkę (do obliczeń można przyjąć aktualny WIBOR 3M). 

Marża banku to zysk z udzielonego kredytu. W ofertach banków występuje też tzw. 

oprocentowanie rzeczywiste zawierające w sobie wszystkie koszty związane z udzieleniem 

i spłatą pożyczki. Przy finansowaniu inwestycji za pomocą kredytu można obniżyć podatek 

dochodowy dzięki zaliczeniu kosztów finansowych (tj. odsetek od kredytu) do kosztów 

uzyskania przychodu, dzięki czemu koszt kredytu obniża się o niezapłacony podatek – czynnik 

(1 – p) we wzorze (1).  

 

2.2. Arkusz „Nakłady inwestycyjne” 

W arkuszu „Nakłady inwestycyjne” należy wpisać do tabeli 3. poszczególne pozycje 

wydatków. Dla każdej pozycji należy wyznaczyć jej wartość początkową oraz wartość 

likwidacyjną. Stawkę amortyzacji dla danej pozycji inwestycyjnej można znaleźć w wykazie 

rocznych stawek amortyzacyjnych (Internet), a na ich podstawie można wyliczyć ratę 

amortyzacji i czas amortyzacji. Do nakładów inwestycyjnych nie zalicza się wydatków 

poniesionych przed podjęciem decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu realizacji planowanego 

przedsięwzięcia.  
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Tabela 3. Przykład tabeli do obliczenia rat i czasu amortyzacji 

 

2.3. Arkusz „Harmonogram rat amortyzacyjnych” 

W tabeli 4. należy sporządzić projekcję rat amortyzacyjnych w kolejnych latach życia 

projektu. Odpisy amortyzacyjne należy zacząć od roku pierwszego (dla roku zerowego nie 

dokonuje się odpisów amortyzacyjnych). Suma rat amortyzacyjnych (kolumna „Suma”) musi 

być równa wartości danej pozycji inwestycyjnej pomniejszonej o wartość likwidacyjną. Jeżeli 

czas amortyzacji nie jest liczbą całkowitą ostatnia rata amortyzacji musi być odpowiednio 

mniejsza. 

 

Tabela 4. Obliczenia rocznych rat amortyzacji w kolejnych latach projektu 

 L.p. Pozycja 
Okres 

Suma 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

1                          

2                          

…                          

   Rata:                        
 

2.4. Arkusz „Przepływy operacyjne” 

W tabeli 4. obliczane są przepływy operacyjne. Przy liczeniu podatku dochodowego (poz. 

12.) należy pamiętać, że występuje on wtedy gdy zysk osiągany przez firmę (poz. 10.) jest 

dodatni. Przepływy operacyjne CFn liczone są z zależności: 

 𝐶𝐹𝑛 = 𝑍𝑛 + 𝐴 = 𝑆 − 𝐾𝐶 − (𝑆 − 𝐾𝐶 − 𝐴)𝑝 (3) 

gdzie: 

Zn – roczny zysk operacyjny netto, PLN, 

A – roczna stawka amortyzacji, PLN, 

S – roczna sprzedaż usługi/towaru (S = c·V), PLN, 

KC – koszt całkowity (KC = kz·V + KS), PLN, 

p – stawka podatku CIT, %.  

 

 

L.p. 
  

Pozycja 
  

Wartość 
początkowa 
(księgowa) 

Wartość 
likwidacyjna 
(rezydualna) 

Wartość 
podlegająca 
amortyzacji 

(1)–(2) 

Stawka 
amortyzacji 

Rata 
amortyzacji 

(3)·(4) 

Czas 
amortyzacji 

(3)/(5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1               

2               

…               

  Suma:             
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Tabela 5. Zestawienie rocznych wielkości do obliczeń przepływów operacyjnych. 

L.p. Przychody i koszty 
Okres 

Suma 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

1 Wolumen sprzedaży V                         

2 Cena jednostkowa c                         

3 Sprzedaż S                         

4 Jednostkowy koszt zmienny kz                         

5 Całkowite koszty zmienne Kz                         

6 Koszty stałe KS                         

7 Koszt całkowity KC              

8 Rata amortyzacji A                         

9 Koszt całkowity z amortyzacją                          

10 Zysk brutto Zb                         

11 Stopa podatku CIT p                         

12 Podatek dochodowy P                         

13 Zysk netto Zn                         

14 Przepływy operacyjne CFn                         

  

2.5. Arkusz „Przepływy całkowite” 

W tabeli 6. obliczane są przepływy całkowite netto. W tabeli należy zsumować przepływy 

inwestycyjne obliczone na podstawie danych wejściowych oraz arkusza „Nakłady 

inwestycyjne” z przepływami operacyjnymi z arkusza  „Przepływy operacyjne”. Zsumowane 

wielkości noszą nazwę wolnych przepływów pieniężnych (Free Cash Flow), które 

odzwierciedlają zdolność przedsiębiorstwa do wzrostu (rozwoju działalności) 

z wykorzystaniem wewnętrznie generowanych środków finansowych. 

 

Tabela 6. Zestawienie wielkości do obliczeń przepływów całkowitych netto. 

L.p. Przepływy netto 
Okres 

Suma 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

1 Przepływy inwestycyjne                          

2 Przepływy operacyjne                          

  Przepływ całkowity netto                          

 

2.6. Arkusz „Przepływy zdyskontowane” 

W arkuszu tym obliczane są wielkości służące do wyznaczenia wskaźników oceny 

ekonomicznej projektu – NPV, IRR, PI, DPBP (tabela 8.). 
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Tabela 7. Wielkości do obliczeń wskaźników efektywnościowych 

L.p. Wielkość 
Okres 

Suma 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

1 Przepływ całkowity  netto                         
2 Przepływ całkowity narastający                         
3 Czynnik dyskontujący                         
4 Przepływ zdyskontowany                          
5 Przepływ zdyskontowany narastający                         

 

Objaśnienia do tabeli: 

1. Przepływ całkowity netto – przepływ obliczony w arkuszu „Przepływy całkowite netto”. 

2. Przepływ całkowity narastający (skumulowany) – przepływy zsumowane z kolejnych lat, 

3. Czynnik dyskontujący – obliczony z zależności 𝑎𝑡 =
1

(1+𝑟)𝑡
, gdzie r – stopa dyskonta 

(WACC), t – kolejny rok trwania projektu. 

4. Przepływ zdyskontowany – iloczyn przepływu całkowitego netto i czynnika 

dyskontującego w danym roku. 

5. Przepływ zdyskontowany narastający – przepływy zdyskontowane zsumowane z 

kolejnych lat. 

 

2.7.  Arkusz „Ocena inwestycji” 

Arkusz „Ocena inwestycji” służy do wyznaczenia mierników efektywności inwestycji, 

na podstawie których można podjąć decyzję o realizacji bądź odrzuceniu projektu 

inwestycyjnego. W tym celu obliczane są wskaźniki NPV, IRR, PI, DPBP. Poniżej podano 

definicje i sposoby obliczania wskaźników. 

 

NPV – wartość bieżąca netto (Net Present Value) 

NPV jest sumą zdyskontowanych wolnych przepływów netto całym okresie życia projektu, 

czyli zaktualizowaną na moment dokonywania oceny wielkość korzyścią jaką rozpatrywana 

inwestycja może przynieść przedsiębiorstwu. Jeżeli wszystkie przepływy ujemne skupione są 

na początku inwestycji (w roku zerowym) powyższą zależność można zapisać wzorem: 

 𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
− 𝐼0

𝑁
𝑡=1  (4) 

gdzie: 

r – stopa dyskonta (WACC), 

N – czas życia inwestycji, 

CFt – przepływy całkowite netto w latach 1–N, 

I0 – całkowite nakłady inwestycyjne (w roku zerowym). 

Kryteria oceny projektów: 

• NPV  > 0 – inwestycja opłacalna,  

• NPV = 0 – inwestycja neutralna,  

• NPV < 0 – inwestycja nieopłacalna.  
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Z rozważanych projektów inwestycyjnych najlepszy jest ten, dla którego NPV przyjmuje 

wartość największą, NPV = max. 

Wady kryterium NPV: 

• aby skorzystać z kryterium należy ustalić graniczną stopę rg (przyjąć stopę dyskonta), co 

nie zawsze jest łatwe, 

• kryterium zakłada równa stopę dyskonta i reinwestycji,  

• można porównywać jedynie projekty o tym samym czasie trwania, 

• projekt o małej wartości NPV może mieć dużą stopę zwrotu, 

• projekt o dużej wartości NPV nie musi mieć największej stopy zwrotu. 

Zaletą metody NPV jest ujęcie wszystkich przepływów pieniężnych oraz zmian wartości 

pieniądza w czasie w całym okresie życia inwestycji. Dodatnia wartość NPV oznacza, że 

inwestycja przyczynia się do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa – uwzględniając stopy 

zwrotu wymagane przez wszystkich dostawców kapitału. W teorii finansów metoda NPV 

uznawana jest za najbardziej odpowiednią do oceny finansowej efektywności inwestycji 

w gospodarce rynkowej. Wadą kryterium decyzyjnego opartego na metodzie NPV jest 

nieuwzględnienie długości okresu inwestycyjnego oraz wielkości nakładów.  

 

PI – Wskaźnik rentowności (Profitability Index)  

PI jest miarą efektywności nakładów tj. relacją zdyskontowanych wpływów do 

zdyskontowanych wydatków, co pozwala wybrać projekt o najwyższych dochodach 

w przeliczeniu na jednostkę wydatków.  

 𝑃𝐼 =
∑

𝐶𝐹𝑡
(1+𝑟)𝑡

𝑁
𝑡=1

𝐼0
 (5) 

Kryteria oceny projektów: 

• PI  > 1 – inwestycja jest opłacalna,  

• PI = 1 – inwestycja jest neutralna,  

• PI < 1 – inwestycja jest nieopłacalna. 

 

IRR – wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return) 

IRR przedstawia rzeczywistą stopę zysku z przedsięwzięcia. Jest to stopa procentowa 

(dyskontowa), dla której wartość bieżąca inwestycji netto (NPV) jest równa 0, NPV(IRR) = 0. 

Przyszłe wpływy są równe kosztom projektowanej inwestycji. 

 𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
𝑁
𝑡=1 − 𝐼0 = 0 (6) 

Projekt jest opłacalny jeżeli stopa IRR jest równa lub większa stopie granicznej (np. realne 

oprocentowanie kredytu). Im wyższy poziom IRR od stopy granicznej rg, tym wyższa 

opłacalność projektu inwestycyjnego. 
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Kryteria oceny projektów: 

• IRR > rg – projekt opłacalny (generuje zysk), 

• IRR = rg – projekt nie generuje strat i nie przynosi dochodów (stopa zwrotu równa kosztowi 

kapitału), 

• IRR < rg – projekt nieopłacalny (stopa zwrotu mniejsza od kosztu kapitału). 

Z rozważanych projektów inwestycyjnych najlepszy jest ten, dla którego IRR przyjmuje 

wartość największą, IRR = max. 

Wady kryterium IRR: 

• nie można go stosować do porównania projektów o różnym czasie trwania, 

• nie można go stosować do porównywania projektów różniących się skalą wielkości, 

• nie można go stosować w przypadku częstych zmian znaku przepływów pieniężnych. 

 

DPBP – Zdyskontowany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (Discounted PayBack 

Period) 

Miernik DPBP wykorzystywany jest najczęściej we wstępnej ocenie efektywności inwestycji. 

Określa czas zwrotu nakładu początkowego. Najlepsza jest inwestycja o najkrótszym okresie 

zwrotu nakładów inwestycyjnych. 

 ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
− 𝐼0 = 0𝐷𝑃𝐵𝑃

𝑡=1  (7) 

Kryteria oceny projektów: 

• DPBP < N – projekt opłacalny, zwrot przed końcem „życia” inwestycji, 

• DPBP = N – projekt nie generuje zysków ani strat w okresie „życia” inwestycji, 

• DPBP > N – projekt nieopłacalny, generuje straty w okresie „życia” inwestycji. 

Najlepszy projekt to ten, który ma najkrótszy czas zwrotu, DPBP=min. 

Wady kryterium DPBP: 

• nie uwzględniają całego cyklu życia inwestycji, pomijając przepływy pieniężne 

występujące po zakończeniu okresu obliczeniowego, co w przypadku wysokich kosztów 

likwidacji obiektu, np. dla elektrowni jądrowych, może prowadzić do nieoptymalnych 

decyzji. 

• brak obiektywnego kryterium decyzyjnego, trudności ustalenia wartości granicznej 

(najdłuższego akceptowalnego okresu zwrotu), 

• istnieje możliwość braku okresu zwrotu lub występowania więcej niż jednej wartości. 

Obliczone wielkości zestawić jak w tabeli 8. 

 

Tabela 8. Zestawienie mierników efektywności inwestycji. 

L.p. Miernik efektywności Wartość Jednostka 

1 NPV  PLN 

3 IRR   % 

4 PI  – 

5 DPBP  okres 
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3. Zawartość sprawozdania  

 

Sprawozdanie zaliczeniowe powinno zawierać: 

• wstęp – krótki opis rozpatrywanego projektu inwestycyjnego, 

• dane wejściowe (tabela 1) 

• zestawienie nakładów inwestycyjnych (tabela 2), 

• obliczenie stopy dyskonta (WACC) – wzory podany zostały w instrukcji, 

• obliczenie rat i stawek amortyzacyjnych oraz okresu amortyzacji z podaniem źródła 

danych (tabela 3), 

• zestawienie wielkości do obliczeń przepływów operacyjnych (tabela 4), 

• obliczenie przepływów operacyjnych i całkowitych (tabele 5–6), 

• obliczenie wielkości potrzebnych do obliczeń wskaźników efektywnościowych (tabela 7)  

• obliczenie wskaźników efektywnościowych (tabela 8), 

• wykresy kolumnowe przepływów pieniężnych niezdyskontowanych i zdyskontowanych 

(mogą być na tym samym wykresie), 

• wykres liniowy wielkości zdyskontowanych, 

• wykresy zależności NPV, PI, DPBP od stopy dyskonta (stopę dyskonta zmieniać od 0–

15% co 1%), 

• podsumowanie. 

 


