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Uwagi
dla Komitetu
Analiz Inwestycyjnych
Jako członek Komitetu Analiz Inwestycyjnych będziesz decydował, czy przyznać ﬁrmie
fundusze inwestycyjne. Komitet wysłucha prezentacji ﬁrm, sporządzi notatki i zada
pytania.
W czasie gdy ﬁrmy będą przygotowywać swoje prezentacje, omów z członkami zespołu
czynniki, które Twoim zdaniem są ważne przy ocenianiu prezentacji. Zastanów się nad:
s Marżą zysku
s Łącznymi aktywami
s Spójną strategią wielkości produkcji i ceny
s Zmianami relacji ceny do wielkości produkcji pokazującymi wzrost generowanych przychodów
s Zmianami relacji łącznych kosztów do wielkości sprzedaży wskazującymi spadek kosztów
s Otrzymanymi zamówieniami i dokonaną sprzedażą, które obrazują popyt na produkt
s Możliwościami produkcyjnymi pokazującymi zdolności podażowe ﬁrmy
s Decyzjami dotyczącymi ceny, wielkości produkcji i marketingu
s Planami długoterminowymi
s Planami krótkoterminowymi
Wybierzcie przewodniczącego komitetu. Osoba ta będzie kierować pracami komitetu
(zezwalać na rozpoczęcie prezentacji, prowadzić dyskusję i ogłaszać wyniki).
Podczas prezentacji rób notatki. Zadaj sobie pytanie: czy pożyczyłbym tej ﬁrmie własne
9999 dol.? A więcej? Uzasadnij swoją odpowiedź.
Po każdej prezentacji zadaj przygotowane wcześniej pytania. Po zakończeniu rozmów
z ﬁrmami przedyskutuj z komitetem wielkość funduszy, które otrzyma każda z ﬁrm na
inwestycje kapitałowe. Nie musisz przydzielać funduszy każdemu przedsiębiorstwu.
Wszystkie ﬁrmy będą przysłuchiwać się dyskusji komitetu.
Niech przewodniczący komitetu ogłosi wyniki.

Reguły inwestowania
s Komitet dysponuje kwotą 25 000 $. Maksymalna kwota, którą może otrzymać ﬁrma,
to 9999 $.
s Wielkość funduszy przyznawanych poszczególnym ﬁrmom musi różnić się o co najmniej 1500 $. Jeśli więc np. jedno przedsiębiorstwo otrzyma 6000 $, to żadne inne
nie może dostać więcej niż 4500 $ i mniej niż 7500 $.
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Uwagi dla przewodniczącego
Gratulacje z powodu wyboru na przewodniczącego Komitetu Analiz Inwestycyjnych.
Twoje zadanie to:
s Poprosić jednego członka komitetu, by podczas prezentacji czuwał nad czasem (każda ﬁrma ma na prezentację 4 minuty).
s Jeśli ﬁrma wyrazi gotowość do rozpoczęcia prezentacji, zrób wprowadzenie:
s Komitet Analiz Inwestycyjnych jest gotowy do wysłuchania prezentacji, których celem jest pozyskanie kapitału inwestycyjnego. Komitet dysponuje kwotą 25 000 $
i zadecyduje, czy i ile zainwestować w ﬁrmę. Czas jednej prezentacji nie może przekroczyć 4 minut. Osoba sprawdzająca czas po 3 minutach pomacha ręką, w 4. minucie wstanie, dając znak do zakończenia prezentacji.
s Napisz na tablicy 25 000 $.
s Po każdej zakończonej prezentacji spytaj członków komitetu, czy mają jakieś pytania.
Już teraz możecie dyskutować o prezentacji, ale nie przydzielajcie jeszcze środków.
Decyzję, czy i ile pieniędzy dostaną poszczególne ﬁrmy, podejmijcie po wysłuchaniu
wszystkich prezentacji.
s Po zakończeniu wszystkich prezentacji pokieruj dyskusją na temat kwoty, którą komitet zarekomenduje na inwestycje.
s By rozpocząć dyskusję, zapisz nazwę każdej ﬁrmy na tablicy.
s Poucz członków komitetu, że nie mogą głosować w sprawie własnej ﬁrmy. Po wypracowaniu decyzji ogłoś wysokość kwot przyznanych poszczególnym przedsiębiorstwom. Upewnij się, że podałeś kryteria, którymi komitet kierował się przy swojej
pracy, i uzasadniłeś wysokość każdej pożyczki.

