
Lönsamhetsbedömning tentamen 2, tisdagen 12.1.2016
Skrivtid: 4h, hjälpmedel: kalkylator.
Max.poäng är 851), för godkänt i tentamen krävs 42.5p.
Skriv tydligt och strukturerat; undvik över en sida långa essäsvar. Fördela tiden klokt!
Lycka till!

1. a) Hur bedömer man lönsamheten då man har att välja mellan två maskiner med olika

livslängd (maskinerna antas ha identisk produktionskapacitet)? (8p)

b) Hur påverkar existensen av betydande inflation eller teknologisk förändringstakt

lönsamhetsbedömningen i a)? (IP)

2. Förklara varför tillgångs-betan ("asset beta" eller "Passet") är låga för en typ av

affärsverksamhet och höga för en annan? Nämn gärna exempel på båda. (12P)

3. Redogör för olika typer av agentkostnader i samband med lönsamhetsbedömning ("Agency

problems in Capital Budgeting") (15P)

4. Ett bolag investerar 50 MEUR i ett 4-årigt projekt med följande pro forma

resultaträkning uttryckt i nominella termer med inflationssantagandet 2% p.a.

Avskrivningarna är lineära. Projektet är delvis lånefinansierat och har en nominell

vägd kapitalkostnad på 6.196 p.a. Projektet väntas ha ett reellt återförsäljningsvärde +3

MEUR efter skatt år 4. Det årliga rörelsekapitalbehovet (nivå i MEUR) anges nederst

efter resultaträkningarna. Vid projektets start måste initierande rörelsekapital 5 MEUR

betalas. Återstående rörelsekapital vid projektets slut år 4 konverteras till kontanta

medel under år 5 för frllt belopp; dvs. 4 MEUR.

Företagets skattesats är 2096. Beta på det lånefinansierade egna kapitalet (="levered

equity beta") är 1.2, marknadsriskpremiet 596 p.a. och den riskfria räntan 396 p.a.

Evaluera projektets lönsamhet med hjälp av NPV-metoden. Du kan fritt välja mellan att

göra analysen i nominella eller i reella termer. Ange vilkendera metod du valde!

Motivera valet av korrekt kalkylränta! (14P)
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VÄND!



5. O'DangaRoo PIC (ODR) planerar bygga en fabrik som kostar 500 mill. AUD för
tillverkning av unikt designade strandtossor. Rörliga produktionskostnader är 7
AUD/par medan försäljningspriset är 13 AUD/par. Fasta produktionskostnader
uppgår till 450 mill. AUD per år. Fabriken avskrivs lineärt över sin användningstid
som beräknas vara 5 år. Produktionen binder inte rörelsekapital eftersom
försäljningsfordringarna helt täcks av leverantörskulderna. Ingen inflation förväntas så
ovannämnda siffror hålls konstanta över investeringens livslängd. ODR:s skattesats är
2096 och kapitalkostnaden för projektet 8% p.a.

Det uppskattas att toss-fabrikens restvärde i framtiden motsvarar bokföringsvärdet
och kan säljas skattefritt. I lönsamhetsbedömningen bortses från eventuella
realoptioner.

a) Hur många par strandtossor måste ODR åtminstone sälja nästa år ifall ODR
förbereder sig på att sälja bort verksamheten om ett år (t.ex. konkurrensen visar sig
oväntat hård) i st. för att köra hela 5 år ut? Mao. utför en Break-Even-
lönsamhetsanalys av projektet givet ett-års planeringshorisont! Kommentera
resultatet. (7P)

b) Beräkna sedan årliga Break-Even -antalet (par) strandtossor om ODR kör projektet
ändå till slut, dvs. till år 5? (hotande konkurrens antas inte påverka originalplanerna).

Evaluera och jämför med resultatet i a). Kommentera utfallet kort. (7P)

6. Ett malmutvinningsprojekt har en livslängd på två år. Grundinvesteringen är 200. År

ett är kassaströmmen +25 (6096 sannolikhet) eller +10 (4096 sannolikhet). Om första

året gick dåligt är kassaströmmarna +121 under år 2 (6096 snl.) eller +66 (4096 snl).

Om det gick bra första året är kassaströmmarna år 2: +352 (6096 snl) eller +121 (40%

snl). Avkastningskravet är 1096 och den riskfria räntan 296.

a) Beräkna projektets NPV givet att projektet startas omedelbart. (5P)

b) Anta att projektstarten (till kostnad 200) kan skjutas upp maximalt två år.

Uppskatta värdet av "uppskjutningsoptionen". Givet flexibiliteten med projektstart-

tidpunkten skall projektet genomföras? Och om så, under vilka omständigheter?

Vilken optionstyp motsvarar uppskjutningsoptionen?

För optionsvärderingen anta att projektets totala nuvärde i uppgift a) i en riskneutral

värld (=säkerhetsekvivalent värdering) antingen kan stiga med +41.996 (u=1.419) eller

sjunka med -29-5396 per period. Börja med att rita upp ett binomialträd för

projektets värde. (5P)

c) Gruvbolaget som äger rättigheterna till projektet erbjuds nu möjligheten att sälja

projektet för +175 när som helst under två års tid. Man kan endast sälja projektet om

det startats år noll. Evaluera projektets värde givet säljmöjligheten, mot bakgrunden av

alternativet i uppgift b). Vad är det optimala beslutet med projektet? (5P)

Tenten slutar här. Formelhjälp på sista sidan



Formelhjälp:

x, y är diskreta slumpvariabler

Cov(x,y) = É p, (x, —j)

Var(x) = —Æ)

m = marknadsportföljen,j= en riskabel tillgång, r = avkastning
Var(rm )

CAPM: E[rjJ = rf+ - r)

E= eget kapital, D = främmande kapital, V=värdet av

bolagets tillgångar V=E+D. kE = kostnaden av lånefinansierat eget kapital, kr, = kostnaden av

främmande kapital, = företagets skattesats.

Låt p beteckna sannolikheten i en binomialprocess börjande från startvärdet vo. Med
sannolikheten p sker gynnsam utveckling till värdet Vo•u. Med sannolikheten (1-p) sker
ownnsam utveckling till värdet Voëd. u (>1) och 0<d<1 betecknar procentuella
värdeutvecldingar ("värdemultiplar") eller (1+ avkastningar) från startvärdet.

Förväntade avkastningen k per period kan då uttryckas som

p = (1 + k— d)/(u — d).

Den riskneutrala sannolikheten p' kan bestämmas från

p' = (1 + rf— d)/(u — d). rfär den riskfria räntan i ekonomin.

[obs. att i tidigare tenter har u och d definierats som nettoavkastning i st f brutto- (= 1+avk.)

som ovan! Båda sätten är matematiskt identiska dock. J


