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1. Основи оцінювання вартості грошей у часі
На протязі часу вартість грошей змінюється. Основними причинами
вартості грошей є:
- інфляційні (або дефляцій ні) процеси в економіці (ризик зміни
купівельної спроможності грошей);
- комерційна надійність (ненадійність) бізнес-партнерів (наявність
ризику невиконання зобов’язань);
- віддання підприємцями переваги наявним грошам.
Часова вартість грошей може розглядатися з 2-х позицій:
- теперішньої вартості майбутніх грошових потоків;
- майбутньої вартості грошей, які є у розпорядженні на поточний
момент часу.
Інтереси власників капіталу (капіталодавця, інвестора, кредитора),
інтереси позичальників концентруються біля рівня проценту за використання
капіталу.
Залежно від порядку застосування процента щодо грошових потоків
можливе використання:
- простого процента, при якому визначається абсолютна величина
боргу;
- складного (нарощеного) процента, при якому визначається
абсолютна величина боргу, збільшена на суму нарахованих у
попередні періоди процентів.
Процент за використання капіталу застосовується при визначенні
вартості капіталу у майбутній час (компаундування), у теперішній час
(дисконтування).
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1. Оцінка вартості грошей за простими процентами
1.1. Розрахунок суми простого процента проводиться за формулою:
I=PV*n*i,
(1)
де I – сума процентів за обумовлений період часу;
PV – початкова сума грошових коштів (теперішня вартість);
n – кількість інтервалів, за якими здійснюється розрахунок відсоткових
платежів, у загальному обумовленому періоді;
i – відсоткова ставка, виражена десятковим дробом.
1.2. Розрахунок майбутньої вартості вкладених сьогодні грошей
проводиться за формулою:
FV=PV+I=PV*(1+n*i),
(2)
Множник (1+n*i) називають множником або коефіцієнтом нарощення
суми простих відсотків.
(1+n*i) завжди більше 1.
2. Оцінка вартості грошей за складними процентами
2.1. Розрахунок майбутньої вартості вкладених сьогодні грошей
проводиться за формулою:
n
(3)
FV PV 1 i ,
де FV – майбутня вартість грошових коштів при їх нарощування за
складними процентами;
PV – початкова сума грошових коштів;
i – відсоткова ставка, виражена десятковим дробом;
n – кількість інтервалів, по яких здійснюється кожний відсотковий
платіж в загальному обумовленому періоді часу.
2.2. Розрахунок суми складного процента проводиться за формулою:
I = FV – PV
(4)
2.3. Розрахунок майбутньої вартості грошей у разі нарахування
процентів частіше, ніж один раз на рік проводиться за формулою:
FV PV (1 i / m) nm ,
(5)
де m – кількість разів нарахування складного процента протягом року.
2. Визначення майбутньої вартості грошей
Компандування (нарощення) є фінансово-математичною моделлю
визначення майбутньої вартості грошових потоків, які є у розпорядженні
підприємця на початок планового періоду (у поточний момент).
1. Визначення майбутньої вартості грошей, вкладених одноразово на
певний термін під певний процент можливо на основі оцінки простого
нарощення вартості грошових потоків.
2. Визначення майбутньої вартості грошей, вкладених на основі
ануїтету (ренти). Ануїтет (рента) – це серія вкладів або виплат рівних сум,
що здійснюються через певні інтервали або певну кількість періодів.
Звичайний ануїтет – платежі здійснюються наприкінці кожного періоду
(постнумерандо). Авансовий ануїтет – платежі здійснюються на початку
кожного періоду (пренумерандо).
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Оцінка майбутньої вартості звичайного ануїтету проводиться за
формулою:
FVAn PMT ((1 i ) n 1) / i ,
(6)
де FVAn - майбутня вартість ануїтету;
PMT - абсолютна величина періодичних рівновеликих виплат
(ануїтетів);
i - відсоткова ставка, виражена десятковим дробом;
n - кількість інтервалів у плановому періоді.
Оцінка майбутньої вартості авансового ануїтету проводиться за
формулою:
FVAn PMT ((1 i ) n 1) / i 1)
(7)
3. Визначення теперішньої вартості грошей
Дисконтування є фінансово-математичною моделлю визначення
поточної (теперішньої) вартості грошових потоків, надходження яких , як
очікується, матиме місце у майбутньому протягом певного планового
періоду.
Оцінка теперішньої вартості (дисконтування) майбутніх грошових
потоків із використанням простого процента проводиться за формулою:
(8)
PV FV /(1 n i) ,
де PV - приведена теперішня вартість майбутнього грошового потоку;
FV - абсолютна величина майбутнього грошового потоку;
i - ставка дисконтування, виражена десятковим дробом;
n - кількість інтервалів у плановому періоді.
Оцінка теперішньої вартості (дисконтування) майбутніх грошових
потоків із використанням складного процента проводиться за формулою:
PV FV /(1 i ) n
(9)

