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1.		Kiedy	należy	dokonać	wyceny	
przedsiębiorstwa

	 W	 warunkach	 rynkowych	 często	 zachodzi	 konieczność	 dokonania	 wyceny	
przedsiębiorstwa.	 W	 praktyce	 wycena	 przedsiębiorstwa	 wywołuje	 jednak	
wiele	trudności.	Niełatwo	jednoznacznie	określić	wartość	szczególnego	dobra,	
jakim	jest	przedsiębiorstwo.	W	zasadzie	można	stwierdzić,	że	jest	to	zdolność	
majątku	do	dostarczania	właścicielowi	strumienia	wolnych	przepływów	pie-
niężnych,	mogących	przybierać	formę	zysku	lub	określonych	płatności	umow-
nych.	Dlatego	w	odniesieniu	do	przedsiębiorstw	lub	ich	zorganizowanej	części	
najbardziej	zasadne	wydaje	się	określenie	wartości	na	podstawie	planowa-
nych	korzyści,	jakie	mogą	one	przynieść	w	przyszłości.

Wyceny przedsiębiorstwa jako zorganizowanego podmiotu należy dokonać w przypadku: 
zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa, restrukturyzacji przedsiębiorstw, transakcji kupna-
-sprzedaży, zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, dzierżawy części przedsiębiorstwa, 
oceny jego zdolności kredytowej, wewnętrznych nieporozumień lub rozliczeń, konieczności 
wyceny dla celów podatkowych, utraty wartości aktywów, ustalania wyników działalności 
przedsiębiorstwa i zarządu, wypłaty odszkodowań, prywatyzacji.

Tabela 1. 
Przesłanki	wyceny	przedsiębiorstw

Lp. Grupa przesłanek wyceny Okoliczności wyceny

1. Przesłanki związane z transakcjami kupna-sprzeda-
ży oraz innymi podobnymi, prowadzącymi do zmiany 
właściciela (właścicieli) przedsiębiorstwa

 ] kupno-sprzedaż przedsiębiorstw
 ]  zaspokajanie roszczeń występujących ze spółki drob-

nych akcjonariuszy, przejmowanie przedsiębiorstw

2. Przesłanki związane z restrukturyzacją przedsię-
biorstw (kapitałową, organizacyjną) 

 ] fuzje, podwyższanie kapitału
 ]  ustalanie cen emisyjnych akcji przy ofercie publicznej

3. Przesłanki związane z wdrażaniem koncepcji „zarzą-
dzania wartością przedsiębiorstwa”

 ] ocena pracy zarządu
 ] tworzenie systemów motywacyjnych

4. Przesłanki związane z prowadzeniem transakcji finan-
sowych – przede wszystkim z różnymi formami finan-
sowania przedsiębiorstwa kapitałami obcymi

 ] zabezpieczenie zaciąganych kredytów
 ]  sanacja, restrukturyzacja przedsiębiorstw i związana 

z tym konieczność ich dekapitalizowania

5. Przesłanki związane z ustawą o spadkach i darowi-
znach oraz prawem rodzinnym

 ] wycena części spadkowych
 ] ustalanie wartości darowizn

6. Przesłanki związane z wyceną dla celów podatko-
wych

 ]  wycena dla celów podatku dochodowego oraz podat-
ków od spadków i darowizn

7. Przesłanki związane z wymiarem odszkodowań  ] wymiar odszkodowań przy wywłaszczeniach
 ] wymiar odszkodowań z tytułu ubezpieczeń 

8. Inne przesłanki  ]  wykup firm konkurencyjnych w celu ich wyeliminowa-
nia, wycena praw poboru

Źródło: A. Jaki, Wycena przedsiębiorstwa, Zakamycze 2000, s. 63.
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Wybór określonej metody wyceny przedsiębiorstwa jest ściśle zdeterminowany prze-
słanką jej sporządzenia. W przypadku upadłości likwidacyjnej najbardziej zainteresowana 
wartością przedsiębiorstwa jest grupa wierzycieli. W związku z tym wycena powinna być tak 
przeprowadzona, aby dawała prawdziwą informację na temat możliwości odzyskania należ-
ności w przypadku różnych form zbycia przedsiębiorstwa. Dokonywanie pomiaru wartości 
przedsiębiorstw jako całości lub jego składników traktowanych odrębnie oraz efektów wcześ-
niejszych decyzji ekonomicznych pozwala odbiorcom tych informacji ocenić wybór najko-
rzystniejszego wariantu decyzji w przyszłości. Oznacza to, że w takim przypadku wycenie 
podlega zorganizowany podmiot dysponujący określonym potencjałem w postaci majątku 
obrotowego i trwałego.

Wycena może mieć też na celu takie zarządzanie przedsiębiorstwem, aby maksymalizować 
jego wartość w długim okresie. W tym świetle wyceniana jednostka powinna być traktowana 
jako inwestycja przynosząca zyski obecnym i przyszłym inwestorom. Dlatego właściciele zawsze 
oczekują w długim okresie wymiernych korzyści finansowych z zainwestowanego kapitału. Zarząd 
podmiotu powinien wiedzieć, od jakich czynników uzależniony jest wzrost wartości ich przed-
siębiorstwa, aby przekonać inwestorów do inwestycji w określony podmiot. Podstawową cechą 
wyceny jest jej indywidualizacja, co oznacza, że proces wyceny w przypadku każdego przedsię-
biorstwa jest inny. Spowodowane jest to niepowtarzalnością i znacznym zróżnicowaniem spe-
cyfiki działalności przedsiębiorstw. Bardzo ważne w procesie wyceny jest również otoczenie 
wycenianego podmiotu. Dlatego wycena nie może mieć charakteru sformalizowanego.

Ważnym czynnikiem wpływającym na przebieg oraz sposób interpretacji uzyskanych 
wyników wyceny jest punkt widzenia podmiotu uwzględniony w procesie wyceny, której rezul-
tatem może być zainteresowanie różnych instytucji oraz innych podmiotów gospodarczych. 
Każdy podmiot może wykazywać inne zainteresowanie wartością przedsiębiorstwa, które 
podlega wycenie. W trakcie wyceny przedsiębiorstwo traktowane jest jako złożony system 
zależności oraz powiązań materialnych i niematerialnych powstających w okresie jego działal-
ności pod wpływem decyzji kształtujących jego wartość dla właścicieli i wierzycieli. W warun-
kach niepewności otoczenia gospodarczego, utrudnionego dostępu do informacji rzetelnie 
oszacowanej wartości przedsiębiorstwa bardzo ważne staje się generowanie przez przedsię-
biorstwa informacji o możliwości uzyskiwania korzyści z inwestycji w nie. Standardowo przy-
gotowane sprawozdanie finansowe podmiotu jest w większości przypadków wystarczającym 
źródłem informacji potrzebnych do ustalenia jego wartości. Należy jednak mieć na uwadze, 
że w cyklu życia przedsiębiorstwa występują sytuacje wyjątkowe. Wtedy klasyczne metody 
wyceny, akceptowane przez system rachunkowości, nie są wystarczające do ustalenia jego 
wartości. Należy przypomnieć, że na dzień bilansowy majątek przedsiębiorstwa wycenia się 
w rozbiciu na poszczególne składniki w wartości początkowej (koszcie nabycia lub wytworze-
nia), pomniejszonej o różnego rodzaju odpisy amortyzacyjne, z tytułu trwałej utraty wartości 
i inne, zgodnie z zasadą ostrożności. Taka wycena nie zawiera jednak wartości powiązanych 
składników. Zróżnicowana specyfika podmiotów gospodarczych powoduje, że jej oszacowa-
nie musi być dostosowane do charakteru wycenianego podmiotu, w związku z tym obliczona 
wartość nigdy nie może być jednoznaczna, przez co budzi wśród odbiorców informacji wiele 
kontrowersji. Spowodowane jest to tym, że wycena przedsiębiorstw przez system rachunko-
wości nie odbywa się na rynku, ale „w toku indywidualnie przeprowadzonego rachunku kal-
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kulacyjnego, bazującego na majątku lub (i) wynikach finansowych”1. Powoduje to często, że 
wartość poszczególnych przedsiębiorstw jest kategorią subiektywną i zależy od celu i uwa-
runkowań wyceny. Zgodnie z definicją przedsiębiorstwa termin „wycena przedsiębiorstwa” 
oznacza, że wycenie podlega wyodrębniona pod względem ekonomicznym i prawnym jed-
nostka organizacyjna dysponująca określonym potencjałem w postaci materialnych składni-
ków majątku oraz różnych wartości i cech o charakterze niematerialnym2. Z tego wynika, że 
przedsiębiorstwo może przedstawiać różne wartości.

Tabela 2.  
Definicje	wartości	używane	przy	wycenach	przedsiębiorstwa

Lp. Wartość Interpretacja

1. Wartość użytkowa 
– ujęcie księgowe

Bieżąca, szacunkowa wartość przyszłych przepływów pie niężnych, których wystąpie-
nia oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania składnika aktywów przedsiębiorstwa 
oraz jego li kwidacji na zakończenie okresu użytkowania.

2. Wartość właściciela Odnosi się do aktualnego i przyszłego właściciela aktywów. Miernik tej wartości to war-
tość pozbycia się lub wartość po zbawienia aktywów.

3. Wartość księgowa Wartość wykazywana w sprawozdaniach finansowych, podle gająca ogólnie przyjętym 
zasadom rachunkowości.

4. Wartość rynkowa Cena wymienna dobra lub usługi na każdym rynku (szero kie znaczenie). Także wartość 
aktywu będącego przedmio tem obrotu na zorganizowanym rynku, np. giełdzie papie-
rów wartościowych, giełdzie towarowej (węższe znaczenie).

5. Wartość godziwa 
– ujęcie księgowe

Kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wy mieniony, a zobowiązanie 
uregulowane na warunkach trans akcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze 
poinfor mowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

6. Wartość odtworzeniowa Koszt zastąpienia posiadanych urządzeń, maszyn i innych środków trwałych identycz-
nymi co do rodzaju aktywami.

7. Wartość inwestycji Wartość zdyskontowanych w określonym momencie przepływów pieniężnych według 
odpowiedniej dla danego inwestora stopy dyskontowej.

8. Wartość likwidacyjna Odnosi się do sytuacji, gdy przedsiębiorstwo musi zlikwido wać część lub całość swo-
ich aktywów i roszczeń.

9. Wartość goodwill 
– ujęcie księgowe

Wartość rynkowa minus wartość godziwa.

10. Wartość biznesu 
w działaniu

Wartość przedsiębiorstwa rozpatrywanego jako funkcjonu jąca na rynku organizacja. 
Alternatywą dla tej wartości jest wartość likwidacyjna.

11. Wartość kapitalizacji 
rynkowej

Iloczyn wszystkich wyemitowanych akcji spółki i ceny jednej ak cji, obliczony na okre-
ślony dzień.

12. Wartość podatkowa Służy za podstawę do ustalenia podatków od nieruchomości lub innych aktywów.

13. Wartość zabezpieczenia Wartość aktywu wykorzystywana do zabezpieczenia po życzki lub innego zobowiąza-
nia.

14. Wartość bilansowa Wartość, według której dany składnik majątku jest ujmowany w bilansie po odlicze-
niu umorzenia oraz kwoty odpisów amor tyzacyjnych.

Źródło: D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa 1999, za: M. Panfil, Wprowadzenie do 
wyceny spółek [w:] Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, praca zbior. pod red. M. Panfila, A. 
Szablewskiego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008, s. 29.

1 M. Kufel, Metody wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo „Park”, Bielsko-Biała 1992, s. 5.
2 Przegląd koncepcji wartości zaprezentował D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw..., op.cit.
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Należy podkreślić, że wartość przedsiębiorstwa, z ekonomicznego punktu widzenia, 
opiera się głównie na jego zdolności do pomnażania kapitału. Przy czym punktem wyjścia 
do określenia różnych wartości jest wartość bilansowa. 

SchemaT 1.  
Wartość	bilansowa	przedsiębiorstwa	i	 jej	modyfikacja

Źródło: E. Walińska, Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 32.

Większość modeli stosowanych do wyceny przedsiębiorstwa jest opracowana w warunkach 
założenia kontynuacji działalności. W obecnych warunkach rynkowych obok wartości przed-
siębiorstwa kontynuującego działalność w praktyce mamy do czynienia z wartością przed-
siębiorstwa w warunkach braku kontynuacji działania. W takim przypadku wycena powinna 
opierać się na wartości likwidacyjnej przedsiębiorstwa. Wycena wartości przedsiębiorstwa 
przy braku kontynuacji działalności oznacza inne podejście do określenia wartości. 

SchemaT 2.  
Definicje	wartości	przedsiębiorstwa

Źródło: W. Skoczylas, Istota wartości przedsiębiorstwa jako kategorii ekonomicznej [w:] Determinanty i modele warto-
ści przedsiębiorstw, praca zbior. pod red. W. Skoczylas, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 19.
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Wartość przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników. Na wartość tę mogą mieć również 
wpływ składniki majątku nieujęte w bilansie w postaci: bazy kontrahentów, zorganizowanej 
struktury przedsiębiorstwa, kwalifikacji kadry zarządzającej, metod zarządzania, wypracowa-
nych procedur postępowania, majątku wykazanego w bilansie w zerowej wartości z powodu 
odpisów z tytułu trwałej utraty wartości i amortyzacyjnych lub innych przyczyn.

Ważnym czynnikiem wpływającym na przebieg oraz sposób interpretacji uzyskanych wyni-
ków wyceny jest punkt widzenia podmiotu uwzględniony w procesie wyceny, której rezultatem 
może być zainteresowanie różnych instytucji oraz innych podmiotów gospodarczych. Każdy pod-
miot może wykazywać inne zainteresowanie wartością przedsiębiorstwa, które podlega wycenie. 

Należy pamiętać, że główne zagrożenie związane z wyceną przedsiębiorstwa wynika 
z faktu, iż wycena nie ma charakteru obiektywnego. Nawet mimo pozorów całkowitej mie-
rzalności i obiektywizmu wiele poczynionych założeń ma charakter uznaniowy. Choć odda-
je ona stosunkowo precyzyjnie wartość spółki, jednak nigdy nie można mieć pewności, że 
przyjęte założenia sprawdzą się, a zmienność w czasie może powodować znaczące różnice 
w dokonanej wycenie.

Bez względu na składniki wartości przedsiębiorstwa jedną z ważniejszych informacji 
o przedsiębiorstwie jest jego wartość rynkowa. Jej precyzyjne określenie jest możliwe tylko dla 
spółek notowanych na giełdzie. Nieco mniej dokładnie można określić wartość rynkową innymi 
metodami, pamiętając o tym, że nieodłącznym atrybutem każdego przedsiębiorstwa jest jego 
majątek, na który składają się dwa podstawowe elementy: substancja materialna i elementy nie-
materialne. Te dwie podstawowe grupy tworzące majątek przedsiębiorstwa są komplementarne 
i jako nierozłączne elementy decydują o osiąganych przez podmiot wynikach finansowych i jego 
pozycji na rynku.

SchemaT 3.  
Elementy	wartości	rynkowej	przedsiębiorstwa

Źródło: M. Kowalkiewicz, Zarządzanie wiedzą krok po kroku. Kapitał intelektualny, kapitał społeczny, społeczności 
w działaniu, http://www.gazeta-it.pl/archiwum (z 1 sierpnia 2007 r.), za: S. Falkiewicz, Zarządzanie wartością klienta 
[w:] Zarządzanie wartością organizacji..., op.cit., s. 274.
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2.	Jak	wybrać	metodę	wyceny	przedsiębiorstwa
	 Wyceniając	przedsiębiorstwo,	można	wybrać	jedną	lub	kilka	metod,	z	których	

każda	ma	wady	i	zalety,	co	często	determinuje	wybór.	Polski	system	prawny	nie	
precyzuje	metod	dopuszczalnych	w	procedurze	wyceny	przedsiębiorstwa.	Prowadzi	
to	często	do	dowolności	ich	stosowania,	niezależnie	od	tego,	czy	są	adekwatne	do	
pol	skich	realiów	gospodarczych.	W	obecnych	warunkach	rynkowych	najpopular-
niejsze	są	te	metody	wyceny	przedsiębiorstwa,	które	mogą	mieć	zastosowanie	do	
wyceny	przedsiębiorstw	w	momencie	ogłoszenia	upadłości	lub	likwidacji.

Klasyfikacja metod wyceny jest różna, w zależności od przyjętych kryteriów. Metody 
wyceny można podzielić na wiele różnych sposobów, tworząc grupy metod posiadających 
wspólne cechy. 

SchemaT 4. 
Klasyfikacja	metod	wyceny	wartości	przedsiębiorstwa

Źródło: D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw..., op.cit., s. 58, za: P. Szczepankowski, Przedsiębiorstwo, wyce-
na i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 199.
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Należy pamiętać, że o wyborze metody wyceny przedsiębiorstwa powinien decydo-
wać przede wszystkim cel jej przeprowadzenia. Nie bez znaczenia jest również jego sytua-
cja finansowa, zewnętrzne uwarunkowania, założenie kontynuacji działalności czy sytuacja 
gospodarcza. 

Różnorodność metod wyceny przedsiębiorstw zakładających kontynuację działalności 
spowodowana jest faktem, że przy założeniu działalności firmy w długim okresie i zachowaniu 
podstawowego celu działalności w pewien sposób zapomina się o metodach wyceny moż-
liwych do zastosowania w sytuacjach szczególnych. Odpowiednio wybrana metoda wyceny 
przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością pozwala interesariuszom na wybór sposobu dal-
szego działania przedsiębiorstwa. 

Tabela 3.  
Metody	wyceny	jednostek	gospodarczych		

(w	zależności	od	celu	zastosowania	wyceny)	
Metoda Cel (zastosowanie) Parametr pomocniczy

Wartości likwidacyjnej Likwidacja przedsiębiorstwa Wartość zbywcza całego przedsiębior-
stwa

Wartości rozdzielonej Sprzedaż aktywów Wartość zbywcza składników majątku

Wartości dochodowej Zbycie przedsiębiorstwa Wartość możliwych do uzyskania docho-
dów w okresie kilku lat od nabycia

Wartości księgowej  

Księgowa wartość majątku
– wartość netto Przekształcenie własnościowe, zmia-

na właściciela

– wartość brutto Ubezpieczenie majątku, ustalenie 
wartości aportu

Źródło: opracowanie własne.

Metody wyceny przedsiębiorstwa, wobec którego założenie kontynuacji działalności nie 
jest zasadne, to: metody dochodowe, metody majątkowe oraz metody mieszane. 

Metody dochodowe i majątkowe to klasyczne metody wyceny przedsiębiorstw. Wycenę 
metodami dochodowymi należy sporządzić przy założeniu, że przedsiębiorstwo jest dobrem 
zależnym od korzyści finansowych, które będzie generowało, a nabywca zapłaci cenę, któ-
rej wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki w przyszłości spodziewa się uzy-
skać z inwestycji. Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw są często określane jako 
metody zdyskontowanego dochodu ekonomicznego. Najczęściej stosowana na świecie jest 
metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, określana jako metoda DCF (Discounted 
Cash Flow). Metody dochodowe mogą być stosowane do wyceny inwestycji przynoszących 
lub mogących przynieść zyski w przyszłości. Niezbędna w nich jest znajomość uzyskiwa-
nego dochodu. Uwzględniają one wartość pieniądza w czasie, mają uniwersalny charak-
ter i mogą być narzędziem wykorzystywanym do podejmowania decyzji strategicznych 
dla przedsiębiorstwa3.

3   M. Panfil, Wprowadzenie do wyceny spółek, [w:] Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, praca 
zbior. pod red. M. Panfila, A. Szablewskiego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008, s. 46.
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Metody	dochodowe	

Metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) są podstawą wyceny oraz 
weryfikacji opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Należy je stosować w przypadkach 
wyceny spółek projektów inwestycyjnych charakteryzujących się dużą zmiennością struktury 
ich finansowania w czasie. Pozwalają stosunkowo precyzyjnie oszacować wartość przedsię-
biorstwa lub projektu inwestycyjnego. Na oszacowaną wartość nie ma wpływu rodzaj i tempo 
zmian struktury finansowania. Wśród metod DCF ze względu na kategorię strumienia prze-
pływów pieniężnych oraz w konsekwencji doboru właściwej stopy dyskontowej w podejściu 
dochodowym do wyceny przedsiębiorstwa można wyróżnić cztery podstawowe metody:
1) metodę opartą na dyskontowaniu sald wolnych przepływów pieniężnych,
2)  metodę opartą na dyskontowaniu sald przepływów pieniężnych przynależnych właścicielom,
3)  metodę opartą na dyskontowaniu sald przepływów pieniężnych przynależnych wszystkim 

stronom finansującym przedsiębiorstwo,
4) metodę skorygowanej wartości bieżącej.

Przeprowadzając wycenę metodą wybraną z tej grupy, należy określić:
]] poziom możliwych do osiągnięcia przyszłych wolnych przepływów pieniężnych,
]] horyzont czasowy objęty wyceną,
]]  stopę dyskontową bazującą na rachunku prognozowanego poziomu kosztu kapitału finan-
sującego działalność przedsiębiorstwa,

]] poziom wartości rezydualnej jednostki, wyznaczonej na koniec okresu4.

SchemaT 5.  
Składniki	metod	DCF

Źródło: P. Szczepankowski, op.cit., s. 205.

4   P. Szczepankowski, Przedsiębiorstwo, wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 205.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

Sposób szacowania  
przepływów pieniężnych

Horyzont czasowy prognozy Stopa dyskontowa

Stałe wartości 
przepływów 
pieniężnych

Rosnące 
wartości 

przepływów 
pieniężnych

Malejące 
wartości 

przepływów 
pieniężnych

Przepływy 
pieniężne 

przynależne 
wszystkim 
stronom

Szacowanie 
przepływów 
pieniężnych 

objętych szcze-
gółowym okre-
sem prognozy

Średnioważony 
koszt kapitału

Przepływy 
pieniężne 

przynależne 
właścicielom

Szacowanie 
wartości 

rezydualnej

Koszt kapitału 
własnego
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Należy jednak pamiętać, że gdy chce się poznać wartość przedsiębiorstwa zbywane-
go w częściach lub w postaci składników majątku, metoda DCF nie znajdzie zastosowania. 
W przypadku oceny wartości przedsiębiorstwa znajdującego się w fazie kryzysu lub postę-
powania upadłościowego pod kątem możliwości uzyskania zysku należy raczej oprzeć się na 
danych pochodzących sprzed tego okresu, stosując odpowiednie dyskonto. 

Metoda zdyskontowanych zysków podobna jest do metody zdyskontowanych prze-
pływów pieniężnych. Różnica polega na tym, że metoda zdyskontowanych zysków zakłada 
w kalkulacji tylko przyszłe zyski netto, czyli opiera się na dyskontowaniu prognozowanych 
wartości średniorocznego zysku po opodatkowaniu (NOPAT), który jest dyskontowany prze-
ciętną stopą ważonego kosztu kapitału przedsiębiorstwa. Dzięki zastosowaniu tej metody 
wartość przedsiębiorstw rentownych będzie zdecydowanie wyższa niż wartość przedsię-
biorstw deficytowych. Ogólny wzór na wartość przedsiębiorstwa wycenionego tą metodą 
jest następujący: 

n Zt + RVt
WP = S (1 + r)t

t =1

gdzie:
WP – wartość przedsiębiorstwa,
n – okres,
t – 1, np. pierwszy rok,
Zt – wartość zysku netto w poszczególnych okresach,
r – stopa dyskontowa uwzględ niająca poziom ryzyka (tu WACC)5.

Taki sam wynik wyceny powinien zostać uzyskany po zastosowaniu EVA, pod warunkiem 
że nie stosuje się korekt przy szacowaniu zainwestowanego kapitału i zysku. Technika oparta 
na EVA daje możliwość pomiaru wyników operacyjnych jednostki w każdym roku przyjętego 
okresu prognozy. Po zdyskontowaniu oszacowanego zysku ekonomicznego dla poszcze-
gólnych okresów i powiększeniu go o skumulowaną wartość zainwestowanego w jednostkę 
kapitału początkowego pozwala określić jej wartość. Podobnie jak w przypadku DCF za pod-
stawę wyceny należy przyjąć wartości z fazy stabilizacji.

Metoda zdyskontowanych dywidend zakłada, że wartość podmiotu zależy tylko od 
wysokości potencjalnej dywidendy. W metodzie tej wyeliminowane są koniunkturalne zmia-
ny ceny akcji stanowiących źródło wahań wartości samego przedsiębiorstwa. Stosowana 
jest najczęściej do wyceny spółek, które są notowane na rynkach publicznych. Ogólny wzór 
pozwalający na wycenę kapitału własnego, przy założeniu, że dywidendy są wypłacane przez 
nieograniczony okres, przedstawia się następująco:

E =
∞ Dt S (1 + ke)t

t =1

5 M. Panfil, op.cit., s. 45.
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gdzie:
E – wartość kapitału własnego,
ke – stopa kosztu kapitału własnego,
Dt – oczekiwane dywidendy wypłacone w roku t6.

W związku z tym, że w przypadku gdy działalność nie jest kontynuowana, właścicielom 
nie zostaje wypłacona dywidenda, a ocena wartości przedsiębiorstwa nie służy poznaniu 
wartości dla właścicieli, lecz dla wierzycieli, użycie tej metody do wyceny przedsiębiorstwa 
na potrzeby postępowania upadłościowego traci sens.

Metody	majątkowe

Wycena przedsiębiorstwa metodami majątkowymi przeprowadzana jest przy założe-
niu, że wartość przedsiębiorstwa zależy od wartości aktywów będących w jego posiadaniu. 
Metody te mogą przybrać różne postacie, m.in. księgową, wartości skorygowanej, likwida-
cyjną, odtworzeniową. 

Uwaga
Metody majątkowe nie nadają się do wyceny podmiotów usługowych, młodych, wymagających 
niskich nakładów kapitałowych, podmiotów mających unikatową technologię lub wartościowe 
patenty czy licencje. 

Metody te pozwalają na określenie wartości majątkowej brutto, odpowiadając na pytanie, 
ile warte są aktywa przedsiębiorstwa bez uwzględniania struktury finansowania majątku lub 
wartości majątkowej netto, i informując, jaką wartość mają aktywa pomniejszone o wszystkie 
zobowiązania. Podstawą określenia wartości wszystkich aktywów i zobowiązań mogą być 
wartości ujęte w księgach rachunkowych podmiotu. 

Metody majątkowe obejmują w szczególności: 
]] metodę wartości księgowej, 
]] metodę wartości skorygowanej, 
]] metodę likwidacyjną,  
]] metodę odtworzeniową.

W podstawowym wariancie metody wartości księgowej wartość przedsiębiorstwa okre-
ślona jest jako wartość jego aktywów netto, czyli kapitału własnego, w momencie ich wyceny. 
Podstawową zaletą tej metody jest prostota, ponieważ opiera się tylko na badaniu bilansu 
podmiotu. Przeprowadzenie wyceny sprowadza się do odczytania jednej pozycji w bilansie 
w postaci kapitału własnego, który sporządzany jest według ogólnie znanych i określonych 

6  Zob. szerzej: B. Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2007, s. 93.
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ustawowo zasad. Inaczej mówiąc, wartość podmiotu stanowi różnica między war tością akty-
wów a łączną kwotą zobowiązań przedsiębiorstwa. 

wartość przedsiębiorstwa = aktywa – zobowiązania = kapitał własny7

Prostota tej metody pozwala na szybkie obliczenia, jednak jest ona wystarczająca jedynie 
w przypadku, gdy wartość podmiotu nie jest istotna z punktu widzenia odbiorców informacji. 

Uwaga
Metoda księgowa jest całkowicie nieprzydatna, gdy trzeba wycenić przedsiębiorstwo w upadłości. 

Informacja na temat realnej wartości zbywczej przedsiębiorstwa płynąca z wyceny prze-
prowadzonej tą metodą ma minimalne znaczenie. Uzyskanie rzetelnego wyniku może być 
tylko przypadkiem. Wynika to z faktu przyjęcia historycznych me tod wyceny aktywów, któ-
rych wartość wykazana w bilansie może się istotnie różnić od wartości rynkowej, najczęś-
ciej z powodu stosowania przez podmiot stawek amortyzacyj nych nieodzwierciedlających 
rzeczywistego zużycia składników majątku. Powoduje to, że wartość księgowa majątku naj-
częściej znacząco odbiega od jego wartości rynkowej. Innymi przyczynami różnic mogą być 
obowiązujące zasady księgowej wyceny papierów wartościowych, określanie wartości księ-
gowej środków trwałych niezgodnie z rzeczywistością, wynikające z uproszczonych zasad 
przeszacowywania ich wartości związanej z występowaniem w gospodarce inflacji. 

Metoda wartości skorygowanej polega na dokonaniu korekt aktywów przez zastąpienie 
ich wartości księgowej wartością rynkową. Zastosowanie tej metody opiera się na wartoś-
ciach bilansowych przedsiębiorstwa, jednak tu każdą pozycję majątku należy odpowiednio 
skorygować. Największe zmiany dotyczą przeważnie majątku pozostającego w przedsiębior-
stwie najdłużej, czyli gruntów, budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń, których wartość 
zbywcza może w znaczący sposób różnić się od wartości netto wykazanej w bilansie, szcze-
gólnie po długim okresie użytkowania. W odróżnieniu jednak od metody księgowej może mieć 
zastosowanie bezpośrednio jako podstawa ustalenia wartości przedsiębiorstwa przy doko-
nywaniu transakcji zbycia. Stosując tę metodę do wyceny wartości całego przedsiębiorstwa, 
należy uwzględnić również pozycje pozabilansowe w postaci znaków towarowych, licencji, 
patentów, baz danych, siły roboczej. 

Uwaga
Metoda wartości skorygowanej jest wskazana w przypadku podmiotów zagrożonych upadłością, 
pod warunkiem odrzucenia przepisu ograniczającego wycenę majątku do wartości zbywczej nie 
wyższej niż wartość majątku netto wykazanego w bilansie.

7 M. Panfil, op.cit., s. 37.



14   Dodatek kwartalny do BGK

SERWIS Finansowo-Księgowy

Metoda likwidacyjna zakłada brak kontynuacji działalności podmiotu. Oznacza to 
konieczność wprowadzenia dodatkowego dyskonta przy wycenie majątku stosunkowo mało 
płynnego lub użytecznego tylko dla danego podmiotu i jednocześnie uwzględnienia kosztów 
przeprowadzenia likwidacji w momencie, gdy przedsiębiorstwo przestanie generować przy-
chody, a konieczne jest ponoszenie kosztów. Metoda ta pozwala szybko obliczyć najniższą 
z możliwych wartość podmiotu w przypadku jego likwidacji, przy założeniu szybkiego zbycia, 
w sytuacji gdy konieczne jest oszacowanie, czy majątek likwidowanego podmiotu wystarczy 
na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego i w jakim stopniu 
zostaną zaspokojeni wierzyciele i właściciele. 

 Metoda oparta jest na danych historycznych pochodzących ze sprawozdania finanso-
wego, co stanowi podstawową jej wadę. Z kolei jej prostota stanowi podstawową zaletę. 
Polega na kolejnym:
]] oszacowaniu dla poszczególnych grup aktywów relacji między zyskiem z przychodów 
pochodzących ze sprzedaży składników majątku i wartościami księgowymi,

]] obliczeniu iloczynów relacji zgodnie z formułą Wilcoxa,
]] zsumowaniu wszystkich iloczynów w celu uzyskania wartości likwidacyjnej,
]] odjęciu zobowiązań (i rezerw na zobowiązania) od wielkości uzyskanej uprzednio8.

Wartość uzyskana tą metodą jest najczęściej dolną granicą ceny sprzedaży przedsiębior-
stwa w przypadku chęci jego zbycia. Oferty zakupu za kwotę niższą niż wartość likwidacyjna 
powinny być odrzucane. Jej podstawową zaletą jest prostota formuły, szybkość obliczeń, 
łatwość zdobycia danych niezbędnych do przeprowadzenia wyceny, wadą zaś wspomniana 
prostota powodująca małą jej wiarygodność. 

Metoda odtworzeniowa9 ma dwie podstawowe odmiany: metodę kosztów odtworzenia 
i metodę kosztów zastąpienia. Znana też jest jako składnikowa lub reprodukcyjna10. W kon-
strukcji jest podobna do metody likwidacyjnej. Polega na określeniu wartości wycenianego 
składnika majątku na podstawie aktualnych w dniu wyceny nakładów inwestycyjnych i kosz-
tów koniecznych do odtworzenia identycznego lub podobnego składnika majątku. Wartość 
odtworzeniowa jest najczęściej wyższa od wartości likwidacyjnej. Z reguły nie ujmuje czyn-
ników niemierzalnych w postaci stopnia organizacji i pozycji podmiotu na rynku. 

Należy podkreślić, że metoda odtworzeniowa polega na oszacowaniu nakładów niezbęd-
nych do odbudowy identycznego lub zbliżonego do wycenianego całego przedsiębiorstwa 
od podstaw. Stanowi różnicę między ceną nowych składników a ich rzeczywistym zużyciem. 
Jej wadą jest duża trudność określenia elementów składowych przedsiębiorstwa w postaci: 
reputacji, czasu, kosztów niezbędnych do osiągnięcia określonej pozycji na rynku, czyli czyn-
ników, które w znacznej mierze przekładają się na koszty odtworzenia podmiotu. 

 8 A. Fierla, Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, SGH, Warszawa 2008, s. 17.
 9  Szerzej na ten temat: Szacowanie nieruchomości, praca zbior. pod red. J. Dydenki, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2006, s. 354–355.
10  A. Hołda, Podstawy wyceny przedsiębiorstwa [w:] Szacowanie nieruchomości, praca zbior. pod red. J. Dydenki, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 439.
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Uwaga
Metoda ta może być stosowana przy podejmowaniu decyzji, czy bardziej opłaca się kupić upada-
jące przedsiębiorstwo, czy budować je od podstaw.

Rynkowe	metody	wyceny

Metoda porównań – polega na określeniu wartości przedsiębiorstwa na podstawie 
informacji o mnożnikach, które są znane. Mnożniki pokazują stosunek wartości rynkowej 
przedsiębiorstwa do określonej zmiennej ekonomicznej. Wycena przedsiębiorstwa metodą 
porównań obejmuje: wybór wskaźnika służącego wycenie, obliczenie wartości firmy, dokona-
nie niezbędnych korekt. Podstawową jej zaletą jest prostota, natomiast wadą – brak uwzględ-
nienia sytuacji gospodarczej na rynku, co oznacza stosunkowo krótką żywotność obliczonej 
wartości. Podczas bessy na rynku finansowym, gdy porównywalne wskaźniki mają niską 
wartość, analizowana spółka będzie również tania, bez względu na jej kondycję i możliwości. 
W sytuacji odwrotnej nawet spółka zagrożona upadłością będzie miała wysoką wartość, nie-
możliwą do uzyskania w przypadku sprzedaży. 

Metody mnożnikowe stanowią swego rodzaju mutację metod dochodowych. Do wyceny 
wykorzystywane są notowania giełdowe innych spółek o podobnej specyfice, różnego rodza-
ju wskaźniki i mnożniki cenowe oraz wyniki zawartych na rynku transakcji kupna-sprzedaży. 
Ich zaletą jest niski koszt pozyskania danych do porównań, są proste i jednocześnie w najwyż-
szym stopniu weryfikowalne przez rynek. Mogą być stosowane pod warunkiem istnienia roz-
winiętego rynku kapitałowego. Do najczęściej stosowanych metod tego typu należą: mnożnik 
ceny do zysku, mnożnik ceny do wartości księgowej (C/WK), mnożnik ceny do sprzedaży 
(C/S), cena do przepływów gotówkowych. Do porównań wykorzystuje się dane porównywal-
nej spółki giełdowej przypadające na jedną jej akcję.

Ocena wartości przedsiębiorstwa za pomocą metody porównywalnych transakcji polega 
na porównaniu przedsiębiorstwa z innymi, które były już przedmiotem obrotu rynkowego i znana 
jest cena transakcji oraz inne cechy mające wpływ na jej wysokość i warunki zawarcia transak-
cji. Przy tej metodzie zakłada się, że wartość przedsiębiorstwa jest równa cenie podobnego, 
ewentualnie skorygowanej z punktu widzenia różniących je cech lub z uwagi na możliwe zmia-
ny poziomu cen wskutek upływu czasu, „mody” na daną technologię, zapotrzebowania na pro-
dukt przedsiębiorstwa. Metoda ta jest rzadko stosowana do wyceny całego przedsiębiorstwa. 
Podstawową jej wadą jest „trudność w znalezieniu transakcji rynkowych, które naprawdę można 
uznać za porównywalne. Bardzo często wśród przedsię biorstw działających w tym samym sek-
torze, nawet o podobnej strukturze zatrud nienia, nie ma dwóch identycznych. Mogą się one 
bowiem różnić lokalizacją, kanałami dystrybucyjnymi, marką, portfelem klientów, kwalifikacjami 
i wykształ ceniem pracowników oraz posiadanymi patentami i licencjami. Owe czynniki odgrywa-
ją zasadnicze znaczenie z punktu widzenia wyceny i decydują o tym, że oszacowanie wartości 
przedsiębiorstwa na podstawie transakcji porównywalnych musi być prowadzone ostrożnie”11.

11  B. Nita, op.cit., s. 102.
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Mieszane	metody	wyceny	przedsiębiorstwa	

Mieszane metody wyceny przedsiębiorstwa są pochodną metod majątkowych oraz 
dochodowych i stanowią ich połączenie. Wynika to z przyjętego założenia, że na wartość 
przedsiębiorstwa ma wpływ nie tylko jego majątek, ale również jego zdolność do generowania 
zysku. Podstawą wyceny jest najczęściej porównanie określonych wskaźników wycenianego 
przedsiębiorstwa ze wskaźnikami przedsiębiorstw, których wartość jest znana. Wśród nich 
można wymienić metodę: 
]] porównań, 
]] mnożnikową, 
]] porównywalnych transakcji, 
]] niemiecką, 
]] stuttgarcką.

Istotą metody niemieckiej (berlińskiej), czyli wartości średniej, jest określenie war-
tości przedsiębiorstwa na podstawie średniej arytmetycznej z jego wartości majątkowej 
i dochodowej.

WP =
WM + WD 

2

gdzie: 
WM – wartość majątkowa przedsiębiorstwa, 
WD – wartość dochodowa przed siębiorstwa (odpowiadająca rencie wieczystej)12.

Wartość przedsiębiorstwa ustalona za pomocą tej metody to połowa sumy wartości netto 
majątku oraz wartości dochodowej, ale w przypadku przeszacowania lub niedoszacowania 
może nie być wiarygodna13.

W metodzie szwajcarskiej mocniej akcentuje się zdolność do generowania zysków. Jest 
odmianą metody berlińskiej, a wzór na wartość przedsiębiorstwa jest następujący: 

WP =
WM + 2WD 

3

gdzie: 
WM – wartość majątkowa przedsiębiorstwa, 
WD – wartość dochodowa przed siębiorstwa (odpowiadająca rencie wieczystej)14.

W metodzie szwajcarskiej jako wartość majątkowa wystę puje wartość bilansowa skory-
gowana o ukryte rezerwy. Metody szwajcarska i berlińska teoretycznie nie stanowią przeko-

12 M. Panfil, op.cit., s. 46.
13  http://mfiles.pl/pl/index.php/Mieszane_metody_wyceny_przedsi%C4%99biorstw#Metoda_anglosakso.

C5.84ska_.28metoda_UEC.29.
14 M. Panfil, op.cit., s. 46.
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nujących konstrukcji metodycznych. Ich zaletą jest jednolity sposób podejścia, co umożliwia 
porównywalność wyników. Nacisk kładzie się w nich głównie na zdolność jednostki do gene-
rowania zysku, w pewnym stopniu zaakcentowane są również elementy pozamajątkowe 
w postaci goodwill. Jednak w mniejszym stopniu uwzględniają przyszłe ryzyko rynkowe.

Metoda stuttgarcka prowadzi do wyznaczenia wartości przedsiębiorstwa, tzw. goodwill, 
wiążąc ją w sposób bezpośredni z poziomem stopy dyskontowej przyjmowanej na potrzeby 
prowadzonej wyceny. W metodzie tej wartość przedsiębiorstwa stanowi funkcję trzech czyn-
ników: stopy dyskontowej, wartości majątkowej i wartości dochodowej. 

WP =
5k × (WD – WM)WM+

1 + 5k

gdzie: 
k – oczekiwana stopa zwrotu (koszt kapitału) po uwzględnieniu opo datkowania,
WP – wartość przedsiębiorstwa,
WM – wartość majątku,
WD – wartość dochodowa15.

Metoda anglosaksońska wzięła nazwę od komisji ekspertów UE, którzy opisali jej zało-
żenia. Obok trzech czynników występujących w metodzie stuttgarckiej me toda ta obejmuje 
również długość okresu występowania ponadprzeciętnych zysków n.

WP = WM + [1 – ( 1 )n] × (WD – WM)1 + k
gdzie: 
k – oczekiwana stopa zwrotu (koszt kapitału) po uwzględnieniu opo datkowania,
WP – wartość przedsiębiorstwa,
WM – wartość majątku,
WD – wartość dochodowa,
n – długość okresu występowania ponadprzeciętnych zysków16.

Metoda inwestycyjna jest stosowana przy określaniu wartości nieruchomości przy-
noszących lub mogących przynosić dochód z czynszów za najem lub dzierżawę, którego 
wysokość można ustalić na podstawie analizy kształtowania się stawek rynkowych tych 
czynszów. 

Metoda zysków jest stosowana przy określaniu wartości nieruchomości, które przy-
noszą lub mogą przynosić zysk niemożliwy do ustalenia metodą inwestycyjną. Zysk w tej 
metodzie odpowiada udziałowi właściciela wycenianej nieruchomości w dochodach osiąga-
nych z działalności prowadzonej na całej nieruchomości lub na nieruchomościach podob-
nych, które przynoszą dochód uzależniony od szczególnego przeznaczenia nieruchomości. 

15  Ibidem.
16  Ibidem.
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Dla tego typu nieruchomości zmiana sposobu użytkowania jest najczęściej niemożliwa lub 
niecelowa.

Metodę inwestycyjną i metodę zysków stosuje się przy użyciu techniki kapitalizacji 
prostej albo techniki dyskontowania strumieni dochodów. Przy użyciu techniki kapitalizacji 
prostej wartość nieruchomości należy określić jako iloczyn stałego strumienia dochodu rocz-
nego możliwego do uzyskania z wycenianej nieruchomości i współczynnika kapitalizacji lub 
iloraz strumienia stałego dochodu rocznego i stopy kapitalizacji.

Reasumując, należy stwierdzić, że istnieje bardzo szeroki wachlarz metod wyceny 
przedsiębiorstwa. Praktyka zarządzania korzysta z różnych metod w zależności od warun-
ków dokonywania wyceny. Istotne jest jednak, że „jeżeli wartość dochodowa byłaby dużo 
niższa od wartości księgowej, to należałoby się zastanowić, czy nie lepiej dokonać likwi-
dacji i w drodze sprzedaży pojedynczych składników majątku uzyskać wyższą wartość 
aniżeli dochodowa”17. 

17  Z. Luty, Procesy dynamiczne w rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 147.
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3.	 	Wycena	przedsiębiorstwa	w	polskiej	praktyce	
–	analiza	przypadków

 Przykłady	 ilustrują	 różnorodność	 metod	 możliwych	 do	 zastosowania	 do	
wyceny	przedsiębiorstw	lub	 ich	części,	wobec	których	założenie	kontynua-
cji	działalności	nie	jest	zasadne	w	praktyce.	Zaprezentowane	metody	mogą	
stanowić	podstawę	do	wyceny	majątku	i	jego	prezentacji	w	bilansie	likwida-
cyjnym.	Dobór	przypadków	był	precyzyjnie	zaplanowany,	gdyż	ze	znacznej	
liczby	przeanalizowanych	operatów	wybrano	te,	które	zostały	sporządzone	na	
potrzeby	postępowania	upadłościowego	najczęściej	stosowanymi	metodami.	
Choć	zaprezentowane	metody	nie	stanowią	katalogu	zamkniętego,	 jednak	
wszystkie	mogą	być	zastosowane	na	potrzeby	postępowania	upadłościowego.	
Istotne	jest,	że	wybór	metody	wyceny	powinien	być	dostosowany	do	specyfiki	
przedmiotu	wyceny.	

Prezentacja wycen ma na celu wskazanie możliwych aplikacji oraz specyfiki wycen nieru-
chomości ze względu na cel, przedmiot i przyjętą metodę wyceny. Dla porządku formalnego 
należy wskazać sposób prezentacji poszczególnych przypadków wycen oraz stosowanych 
oznaczeń.

Tabela 4. Zestawienie	zaprezentowanych	przypadków	wyceny

Przypadek Przedmiot wyceny Metoda

Przykład 1 Prawo własności nieruchomości gruntowej 
zabudowanej budynkiem biurowym i produk-
cyjno-magazynowym

Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna i tech-
nika kapitalizacji prostej netto

Przykład 2 Dokumentacja technologiczna linii remontu sil-
ników 

Metoda odtworzeniowa

Przykład 3 Przedsiębiorstwo w upadłości – określenie 
wartości przedsiębiorstwa jako całości oraz 
jego składników 

Metody majątkowe: skorygowanej wartości akty-
wów netto i likwidacyjna (upłynnienia)

Przykład 4 Upadłe przedsiębiorstwo w całości oraz przed-
siębiorstwo jako zbiór składników

W stosunku do całego przedsiębiorstwa zastoso-
wano metodę dochodową (DCF), w stosunku do 
składników przedsiębiorstwa zastosowano meto-
dę porównawczą

Przykład 5 Zorganizowana część przedsiębiorstwa 
(ośrodka wypoczynkowego) stanowiąca ele-
ment przedsiębiorstwa w upadłości likwida-
cyjnej

Metoda zaktualizowanych wartości składników 
aktywów na podstawie aktualnych cen rynko-
wych analogicznych lub podobnych należących 
do ośrodka wypoczynkowego składników mająt-
kowych

Przykład 6 Nieruchomość gruntowa niezabudowana 
o powierzchni 37,26 ha

Metoda porównawcza. Bazę porównań stanowiło 
kilkanaście nieruchomości podobnych pod wzglę-
dem przeznaczenia, położenia i powierzchni

Źródło: opracowanie własne na podstawie opisanych przykładów.
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PRZYKŁAD	1.	Wycena	prawa	własności	 	
nieruchomości	gruntowej	zabudowanej	budynkiem	biurowym	
i	produkcyjno-magazynowym

Przedmiot,	cel	 i	źródła	 informacji

 Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej 
budynkiem biurowym i produkcyjno-magazynowym. Celem wyceny jest ustalenie wartości 
rynkowej prawa własności nieruchomości na potrzeby jej sprzedaży. Źródłem informacji 
były: wizja lokalna na tej nieruchomości, informacje uzyskane od właściciela nieruchomo-
ści, dane uzyskane w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Miejskiego, zbiory danych własnych dotyczących czynszów najmu powierzchni produk-
cyjno-magazynowych na wolnym rynku, księga wieczysta. Właścicielem nieruchomości 
jest upadłe przedsiębiorstwo.

Opis	przedmiotu	wyceny

 Działka jest zabudowana i uzbrojona w energię elektryczną, instalację kanalizacyjną, 
wodną i c.o. oraz możliwość uzbrojenia w sieć gazową, ogrodzona i utwardzona. Łączna 
powierzchnia18 15 304 m2. 

Zastosowane	metody	wyceny	 i	podejścia

 Operat przeprowadzono z zastosowaniem podejścia dochodowego, metody inwesty-
cyjnej i techniki kapitalizacji prostej netto. Przy wyborze podejścia i metody szacowania 
kierowano się w szczególności: rodzajem i położeniem nieruchomości, funkcją nieru-
chomości, stopniem wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej i jej stanem 
zagospodarowania. Zastosowano metodę inwestycyjną przy użyciu techniki kapitalizacji 
prostej, obliczenia wartości rynkowej budynku, wykorzystując wzór:

W =
J

R

gdzie: 
W – wartość dochodowa wycenianej nieruchomości,
J – dochód z wycenianej nieruchomości,
R – średnia ogólna stopa kapitalizacji.

 Stopa kapitalizacji uwzględnia takie parametry, jak: popyt i podaż na dany rodzaj nie-
ruchomości, wartość przychodów rocznych i koszty ich uzyskania, ryzyko inwestowa-
nia w nieruchomości, źródła finansowania, ryzyko osiągania przewidywanego dochodu, 

18  W tym działki 1 – 14 336 m2, i działki 2 (drogi) – 968 m2. Do dalszej procedury szacowania działkę podzielono 
na część zabudowaną i generującą dochód (8929,00 m2) oraz na wycenioną osobno część niezabudowaną, 
niegenerującą dochodu (5407,00 m2) i drogę (968,00 m2).
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okres zwrotu zainwestowanego kapitału. Dla wycenianej nieruchomości stopę kapitali-
zacji oszacowano na podstawie wzoru: 

ra = r r × rf × ro

gdzie: 
ra – stopa dyskontowa,
rr – stopa realna, 
rf – ryzyko finansowe,
ro – ryzyko operacyjne.

Na potrzeby ustalania indeksu ryzyka operacyjnego przyjęto trzy klasy ryzyka:
]] niskie ryzyko – waga 1,1,
]] średnie ryzyko – waga 1,3,
]] wysokie ryzyko – waga 1,5.

Średnie oprocentowanie: 9,94%.

Stopa inflacji na 2006 r.: 3,50%.

Stopa realna: 6,20%.

Indeks ryzyka operacyjnego – perspektywy rozwoju – niskie ryzyko: 1,10.

Popyt na daną nieruchomość – średnie ryzyko: 1,30.

Zdolność do generowania dochodu – wysokie ryzyko: 1,50.

r = (1,10 + 1,30 + 1,50) : 3 = 1,30

 Ryzyko finansowe określono na poziomie 1,50, w związku z tym stopa kapitalizacji pro-
stej netto wynosi: 

rnetto = 6,20 × 1,30 × 1,50 = 12,09 = 12,00%

W okresie badania cen: 
]] dla funkcji biurowej przyjęto jako średnią stawkę: 8,50 zł,
]] dla funkcji produkcyjno-magazynowej przyjęto jako średnią stawkę: 6,00 zł,
]] dla funkcji magazynowej nieogrzewanej przyjęto jako średnią stawkę: 3,80 zł.

Ustalenie dochodu netto z nieruchomości

 Do wyceny przyjęto powierzchnię poszczególnych budynków jako całości. Ze względu 
na powierzchnię, średni standard wykonania, dość znaczne zniszczenie i średnio atrak-
cyjne usytuowanie lokalu przyjęto stawkę czynszową w wysokości:
]] powierzchnie biurowe: 8,50 zł/m2 + 6,50 w piwnicach,
]] powierzchnie produkcyjne: 6,00 zł/m2,
]] powierzchnie magazynowe: 3,80 zł/m2.
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Koszty utrzymania nieruchomości płacone przez właściciela:
]] podatek od budynków  23 058,00 zł
]] podatek od budowli 1 936,00 zł
]] podatek od gruntów 10 164,00 zł
]] ubezpieczenie 912,00 zł

razem 36 070,00 zł

 Pozostałe koszty (zużycia energii, wody i kanalizacji, wywozu śmieci itp.) ponosi najemca, 
a więc nie obciążają one przychodu.

Wynik	wyceny

Ustalenie wartości nieruchomości obejmuje trzy elementy:
]] wartość zabudowanej części działki wynosi: WN = 66 878,00 : 0,120 = 557 316,66 zł,
]] wartość niezabudowanej części działki obliczona z zastosowaniem stawki jednostko-
wej w wysokości 4,00 zł/m2 wynosi: WN = 5407,00 × 4,00 = 21 628,00 zł,

]] wartość zajętej pod drogę części działki obliczona z zastosowaniem stawki jednostko-
wej wartości działki gruntowej w wysokości 18,00 zł/m2 wynosi: WN = 968,00 × 18,00 = 
= 17 424,00 zł.

 Wartość całej nieruchomości, w zaokrągleniu do 100 zł, wynosi: 557 300,00 + 21 600,00 +  
+ 17 400,00 = 596 300,00 zł.

PRZYKŁAD	2.	Wycena	dokumentacji	 technicznej	 linii	
remontu	silników	wysokoprężnych

Przedmiot,	cel	 i	źródła	 informacji

 Przedmiotem wyceny jest dokumentacja techniczna linii remontu silników wysokopręż-
nych. Celem wyceny jest ustalenie aktualnej szacunkowej wartości rynkowej dokumen-
tacji technologicznej remontu silników na potrzeby jej sprzedaży.

Zastosowane	metody	wyceny	 i	podejścia

 Na podstawie materiałów źródłowych ustalono wartość odtworzeniową majątku, 
a następnie wartość rynkową.

WR = WO × EN

WO = WT × K

WT = WP × (1 – ZP)

gdzie:
WR – wartość rynkowa,
WO – wartość odtworzeniowa,
WT – wartość techniczna, 
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WP – wartość początkowa,
ZP – zużycie potencjału eksploatacyjnego,
K – współczynnik nowoczesności (K przyjmuje wartości 0,15–1),
EN – współczynnik rynkowy popytu, sprzedaży (EN przyjmuje wartości 0,15–1).

 Ocenę stanu technicznego środków trwałych przeprowadzono na podstawie: roku 
produkcji, wydajności, prób ruchowych, okresu i sposobu eksploatacji, dokumentacji 
remontowej. Wartości procentowe określające zużycie wynikające ze stanu techniczne-
go, wieku oraz przydatności ujęto w skali:
]] dobry: 0–20%, jeżeli ruchomy środek trwały nie wymaga remontu, 
]] średni: 21–45%, jeżeli ruchomy środek trwały wymaga remontu bieżącego,
]] dostateczny: 46–70%, jeżeli ruchomy środek trwały wymaga remontu średniego,
]] zły: 71–95%, jeżeli ruchomy środek trwały wymaga remontu kapitalnego lub jest prze-
znaczony do likwidacji. 

 Przy wycenie posłużono się profesjonalnymi cennikami, informacjami od producentów 
maszyn i urządzeń oraz wypracowanymi wskaźnikami w postaci: informacji uzyskanych 
od przedsiębiorstw i instytucji produkujących i eksploatujących takie same lub podob-
ne wyposażenie, obserwacji rynku. Na podstawie niniejszych materiałów wyznaczono 
wartość początkową maszyn i urządzeń, a następnie pomniejszono ją o zużycie. W celu 
określenia wartości rynkowej (WR) przeprowadzono następujące czynności: 
]] rozpoznano zapotrzebowanie rynku na takie same lub podobne maszyny,
]] określono stopień zastosowania do ściśle określonych zadań, w tym: nietypowość, 
oryginalność, specjalistyczne przeznaczenie.

 Do niniejszej wyceny przyjęto założenie, że maszyny i urządzenia nie są na trwałe zwią-
zane z gruntem. 

Wycena	wartości	dokumentacji	 technologicznej	remontu	silników	
metodą	kosztową

Wyznaczono i przyjęto wartość rynkową według wzoru:

DCF = 
CFrok 1 +

CFrok 2 + ... +
CFrok n +

WR =
n CFi

+
RVS(1 + r)1 (1 + r)2 (1 + r)n (1 + r)n (1 + r)i (1 + r)n

i = 1

gdzie:
DCF – wartość dochodowa, 
CFrok n – wartość strumienia przepływów pieniężnych w roku n,
r – stopa kapitalizacji,
1/(1 + r)n – czynnik dyskontowy w roku n,
RV – wartość rezydualna.

Przyjęto:
Wysokość opłaty licencyjnej: 3,5% od sprzedaży.



24   Dodatek kwartalny do BGK

SERWIS Finansowo-Księgowy

 Średnią sprzedaż dla spółki obliczono na 1,768 mln zł, przy założeniu, że przychody rocz-
ne z linii remontu silników kształtowały się odpowiednio:
]] trzy lata poprzedzające wycenę: 1,3 mln zł,
]] dwa lata poprzedzające wycenę: 1,9 mln zł,
]] rok poprzedzający wycenę: 1,9 mln zł,
]] 10 miesięcy roku wyceny: 1 mln zł.

Stopę dyskontową przyjęto na poziomie 10%.

Wynik	wyceny

Wartość dochodowa maszyn i urządzeń wynosi 336,717 zł.

Wycenę dokumentacji technologicznej remontu silników wykonano dwoma metodami: 
]] metodą kosztową: 92 987 zł,
]] metodą dochodową: 336 717 zł.

PRZYKŁAD	3.	Wycena	całego	przedsiębiorstwa	w	upadłości

Przedmiot,	cel	 i	źródła	 informacji

 Przedmiotem wyceny jest przedsiębiorstwo w upadłości. Zakres opracowania obejmuje 
odrębne określenie wartości przedsiębiorstwa jako całości oraz jego składników, które 
mogą zostać wydzielone do sprzedaży. Celem opracowania jest określenie wartości 
przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania upadłościowego. Wyceny dokonano na pod-
stawie: bilansu, rachunku zysków i strat wycenianego przedsiębiorstwa, opinii o warto-
ści rynkowej składników majątkowych uzyskanych drogą samodzielnego gromadzenia 
danych oraz badania rynku prowadzonego przez wyceniającego. 

Opis	przedmiotu	wyceny

 Podstawowym przedmiotem działalności spółki była produkcja metalowych elementów 
stolarki budowlanej, produkcja wyrobów sztucznych dla budownictwa, roboty budowla-
ne. Symbol rodzaju podstawowej działalności według PKD: 2812. W skład majątku netto 
przedsiębiorstwa wchodzą:
]] wartości niematerialne i prawne: ochrona prawna znaku towarowego, programy kom-
puterowe, 

]] nieruchomości: grunty zabudowane o powierzchni 1702 ha i grunty niezabudowane 
o powierzchni 1019 ha, czyli łącznie 2721 ha,

]] zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 27 778 028,68 zł.

Zastosowane	metody	wyceny	 i	podejścia

 Ze względu na cel wyceny oraz uzyskane dane wyjściowe określenie wartości przedsię-
biorstwa zostało dokonane z zastosowaniem metod majątkowych, tj.:
]] metody skorygowanej wartości aktywów netto, 
]] metody likwidacyjnej (upłynnienia).
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Do wyceny przeprowadzono następującą procedurę określenia wartości: 
]] wyceniono przedsiębiorstwo według księgowej wartości aktywów netto, jako odpo-
wiednik bilansowej wartości jego kapitału własnego,

]] określono skorygowaną wartość aktywów majątku przedsiębiorstwa,
 a na podstawie otrzymanych wyników, po skorygowaniu wartości aktywów, określono 
wartość likwidacyjną przedsiębiorstwa.

 Wartości niematerialne i prawne skorygowano in plus o wartość prawa ochronnego na 
znak towarowy. Znak został zarejestrowany w 1995 r. na 10 lat. W 2005 r. złożono wniosek 
o przedłużenie ochrony na kolejne 10 lat. Ze względu na cel wyceny określenia wartości 
znaku firmowego dokonano metodą kosztową, uwzględniając koszty uzyskania prawnej 
ochrony. Procedura udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy obejmuje:
]] czynności rzeczników patentowych 1200 zł
]] nadanie przez Urząd Patentowy kolejnego numeru w dniu złożenia zgłoszenia, 
wniesienie opłaty za zgłoszenie 700 zł

]] publikację zgłoszonego znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego 60 zł
]] przedłużenie okresu ochronnego 2000 zł

razem  3960 zł

 Urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, inne środki trwałe i zapasy oraz nie-
uwzględniony w pozycji bilansu majątek niskocenny skorygowano in minus. Oszacowanie 
było dokonane na podstawie spisu z natury. 

Określenie wartości przedsiębiorstwa metodą likwidacyjną

 Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto założenie, że wartość likwidacyjna będzie 
zbliżona do granicy wartości uzyskiwanej przy wymuszonej formie sprzedaży masy upad-
łościowej składników majątkowych, przy zachowaniu określonych relacji w poszczegól-
nych grupach środków. Dla części aktywów przedsiębiorstwa, już na etapie określania 
ich wartości rynkowej przez powołanych do tego celu specjalistów, została uwzględniona 
ich wartość w przypadku wymuszonej sprzedaży.

Wynik	wyceny

Wynik końcowy wraz z wnioskami i ich uzasadnieniem

 Wartość rynkowa przedsiębiorstwa została określona na podstawie oceny możliwości 
zbycia aktywów. Wykonawca niniejszej opinii, biorąc pod uwagę dane wyjściowe oraz 
cel oszacowania, rekomenduje wartość likwidacyjną przedsiębiorstwa, którą przyjęto na 
poziomie: 5 756 667,00 zł z wyłączeniem wierzytelności: 5 519 740,00 zł, słownie: pięć 
milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych. 
 Wartość przedsiębiorstwa w przypadku jego likwidacji należy pomniejszyć o koszty likwi-
dacji, które zostały określone na kwotę 2 828 600 zł i obejmują m.in.: wynagrodzenie 
syndyka, koszty zastępstwa procesowego i inne koszty sądowe, wynagrodzenie osób 
zatrudnionych w spółce, koszty obsługi księgowej, archiwizację dokumentacji, opinie 
biegłych sądowych, koszty ogłoszeń w prasie itp.
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 Wystąpienie kosztów postępowania upadłościowego (około 50% wartości jego mająt-
ku) prowadzi do sytuacji, że wartość przedsiębiorstwa mającego blisko 28 mln zobo-
wiązań jest mniejsza niż 3 miliony. Jest to jednocześnie wartość niższa niż jego roczny 
zysk netto osiągany w latach 1998–2001. Należy zatem zastanowić się nad sensem tego 
typu wyceny, mając na uwadze podstawowy cel postępowania upadłościowego, jakim 
jest zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Czy likwidacja tego podmio-
tu była najlepszym rozwiązaniem, skoro wierzyciele spoza pierwszej grupy interesu 
nie zostaną zaspokojeni w żaden sposób? Czy założenie dalszego funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – wycena metodą dochodową nie byłyby bardziej 
uzasadnione?

PRZYKŁAD	4.	Wycena	całego	przedsiębiorstwa	w	upadłości

Przedmiot,	cel	 i	źródła	 informacji

 Przedmiotem wyceny jest upadłe przedsiębiorstwo, które będzie podlegało likwidacji 
poprzez sprzedaż w dwóch wariantach: oszacowania przedsiębiorstwa w całości i osza-
cowania poszczególnych składników majątku w postaci: nieruchomości, ruchomości, 
środków trwałych, zasobów magazynowych. Źródła danych o przedsiębiorstwie, nierucho-
mości i ruchomościach wchodzących w jego skład stanowiły: odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego, postanowienie Sądu Rejonowego dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych 
dotyczące ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, odpis księgi wieczystej, wypis z reje-
stru gruntów, informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, infor-
macje uzyskane w trakcie rozmów z pracownikami przedsiębiorstwa, informacje na temat 
podatków od nieruchomości uzyskane w urzędzie miasta, wizje lokalne, spis inwentaryza-
cyjny majątku przedsiębiorstwa, sprawozdania finansowe za okres trzech lat, dokumen-
tacja techniczno-ekonomiczna. Źródła informacji o nieruchomościach i ruchomościach 
porównywalnych do wycenianych stanowią: producenci, dystrybutorzy i dostawcy podob-
nych maszyn, własna baza danych o transakcjach na nieruchomościach porównywalnych, 
cennik maszyn i urządzeń.

Zastosowane	metody	 i	podejścia

Określenie rynkowej wartości przedsiębiorstwa jako całości 

 W tej części opracowania określono wartość przedsiębiorstwa w całości, rozumianą 
jako sumę wartości pochodnej od dochodu generowanego przez produkcję sztućców 
z tworzywa sztucznego, wartości pochodnej od dochodu z wynajmowanych powierzch-
ni użytkowych, które nie służą produkcji, oraz wartości sprzedaży pozostałych rucho-
mych elementów przedsiębiorstwa niezaangażowanych przy produkcji. Do wyceny 
rynkowej przedsiębiorstwa przyjęto metodę wyceny dochodowej, opartą na zdyskonto-
wanych przepływach pieniężnych (DCF). Wycena nie obejmuje takich składników przed-
siębiorstwa, jak: posiadane udziały w innych spółkach, należności, środki pieniężne, 
zobowiązania.
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 Przy wycenie przyjęto, że działalność przedsiębiorstwa dotychczas opierała się na trzech 
rodzajach produkcji: tworzyw sztucznych, kabli i choinek. Produkcja na wydziale kabli 
została w roku poprzedzającym wycenę całkowicie wstrzymana. Produkcja choinek pod-
legała silnym wahaniom sezonowym i była właściwie szczątkowa. Wielkość sprzedaży 
w latach 2002–2004 wykazywała tendencję spadkową. 
 W ciągu ostatnich trzech lat przed ogłoszeniem upadłości wielkość przychodów ze 
sprzedaży spadła o 46%, głównie ze względu na spadek produkcji kabli (o 87%), spa-
dek produkcji choinek (o 55%) oraz spadek sprzedaży z handlu towarami i materiałami 
(o 80%). Podstawowym źródłem przychodów stała się więc produkcja tworzyw sztucz-
nych, w szczególności produkcja jednorazowych sztućców, która wzrosła w analizo-
wanym czasie o 33%. Po ogłoszeniu upadłości syndyk wydzierżawił zorganizowane 
przedsiębiorstwo innej spółce, która kontynuowała produkcję sztućców19. Przychody 
ze sprzedaży sztućców w początkowych okresach miały tendencję wzrostową, w póź-
niejszych spadkową. 
 Na podstawie sprawozdań finansowych dokonano obliczeń podstawowych wskaźników 
finansowych za okres trzech lat poprzedzających wycenę. 
 Marża brutto na sprzedaży w całym okresie analizy jest ujemna, gdyż skala tej działalno-
ści jest zbyt niska w stosunku do kosztów stałych. 

Ustalenie założeń wejściowych i parametrów finansowych do prognozy

 Prognoza została sporządzona na okres 10 lat. Dla dokonania ekonomicznej wyceny 
całego zorganizowanego przedsiębiorstwa przyjęto następujące założenia: przedsiębior-
stwo będzie prowadzić jedynie produkcję z tworzyw sztucznych, do realizacji produkcji 
będzie używało posiadanego sprzętu, pozostałe zbędne maszyny i urządzenia zostaną 
przeznaczone do sprzedaży, będzie używać tylko części posiadanej nieruchomości20, 
sprzedaż będzie się odbywać po średnich dotychczasowych cenach. Współczynnik dys-
konta za poszczególne lata obliczony został według realnego kosztu kapitału ustalonego 
dla poszczególnych okresów, zgodnie z wzorem:

qt =
1

(1 + rt)
t

gdzie:
qt – współczynnik dyskonta dla okresu t,
rt – realny koszt kapitału dla okresu t.

 Przyjęto, że pierwszy rok po zakupie będzie okresem bazowym (t = 0), dla którego współ-
czynnik dyskonta wynosi 1. Posiadany sprzęt będzie wymagał nakładów modernizacyj-
nych, a po kilku latach – stopniowej wymiany na nowy. W związku z tym założono, że: 
w najbliższych trzech latach po zakupie przedsiębiorstwa inwestor dokona nakładów na 
modernizację w wysokości 450 000 zł, a w następnych latach 1 250 000 zł, natomiast pod-

19  Na dzień sporządzenia operatu spółka wypowiedziała syndykowi umowę dzierżawy przedsiębiorstwa ze względu 
na zaprzestanie produkcji dla dotychczasowego odbiorcy.

20 Pozostałe pomieszczenia zostaną wydzierżawione.
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stawowymi źródłami przychodów ze sprzedaży będą: produkcja jednorazowych sztuć-
ców i dzierżawa części powierzchni biurowej, hal i magazynów.
 Na podstawie danych finansowych za trzy lata poprzedzające wycenę obliczono średnią 
dzienną zdolność produkcyjną na 446 tys. sztuk sztućców. Przyjęto, że liczba dni wtrysko-
wych w roku będzie wynosić 306. Produkcja będzie wzrastać stopniowo, aż w ciągu trzech 
lat osiągnie 95% mocy wytwórczych. Na podstawie analizy poszczególnych zamówień pro-
duktów oszacowano, że średnia cena zbytu za 1000 szt. sztućców wynosi 4,78 euro. 
 Koszty działalności przedsiębiorstwa podzielono na koszty zmienne i koszty stałe. Wskaźniki 
zużycia surowców podstawowych do produkcji sztućców przyjęto w wielkościach średnich 
na 1000 szt., bez podziału na poszczególne ich rodzaje, które według prognozy wynoszą: 
zużycie polistyrenu – 2,59 kg, zużycie barwnika – 0,012 kg, materiały pomocnicze (opa-
kowania, naklejki, folia, palety) – 2,49 zł. Pozostałe koszty zmienne zużycia energii, wody 
– 3,5% przychodów ze sprzedaży, wynagrodzenia 42 000 zł. Na podstawie powyższych 
założeń dokonano projekcji rachunku zysków i strat metodą kalkulacyjną w okresie 10 lat. 
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy niezbędny w działalności przedsiębiorstwa, wartość 
rezydualną (residual value) przedsiębiorstwa, ustalono za pomocą wzoru:

ReV =
FCFn

rn

gdzie:
ReV – wartość rezydualna przedsiębiorstwa na koniec okresu n,
FCFn –  wolne przepływy pieniężne w ostatnim roku szczegółowej prognozy (w niniejszym 

opracowaniu jest to rok 2011),
rn – realny koszt kapitału w ostatnim roku szczegółowej prognozy.

Wynik	wyceny

Wartość dochodowa przedsiębiorstwa została ustalona według modelu o postaci:

DWP =
n (FCFt ×

1 ) + ReV ×
1 S (1 + rt)

t (1 + rn)n
t =0

gdzie:
DWP – dochodowa wartość przedsiębiorstwa,
ReV – wartość rezydualna przedsiębiorstwa na koniec okresu n,
rt – realny koszt kapitału w okresie t,
rn – realny koszt kapitału w ostatnim roku szczegółowej prognozy. 

Ostateczna wartość przedsiębiorstwa jako całości wynosi 1 080 000 zł. 

Określenie wartości rynkowej poszczególnych składników majątku

 W celu właściwego określenia wartości wycenianej nieruchomości przeanalizowano 
rynek regionalny rozumiany jako tereny powiatu i powiatów ościennych za okres dwóch 
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lat poprzedzających wycenę. Ceny nieruchomości o charakterze produkcyjno-magazy-
nowym podobnych do szacowanej wahały się od 350 zł/m2 do 750 zł/m2 powierzchni 
użytkowej budynków.

Określenie wartości rynkowej metodą porównawczą 

 Do oszacowania wartości rynkowej nieruchomości zastosowano podejście porównaw-
cze, metodę porównywania parami. Jako jednostkę porównawczą przyjęto cenę 1 m2 

powierzchni użytkowej budynków. Poniżej podano atrybuty nieruchomości wraz z ich 
wagami określonymi procentowo oraz zakresami kwotowymi cech rynkowych w odnie-
sieniu do: 

∆C = Cmaks. – Cmin. = 750 zł/m2 – 350 zł/m2 = 400 zł/m2 

gdzie: 
]] lokalizacja: 40% (160 zł/m2),
]] zużycie techniczne: 30% (120 zł/m2),
]] uzbrojenie: 10% (40 zł/m2),
]] standard wykończenia: 10% (40 zł/m2),
]] powierzchnia, kształt i urządzenie działki: 5% (20 zł/m2),
]] powierzchnia użytkowa: 5% (20 zł/m2). 

Razem 100% (400 zł/m2).

 Spośród nieruchomości, które były przedmiotami transakcji, do analizy porównawczej 
wykorzystano informacje o trzech najbardziej podobnych nieruchomościach: 
1.  Obiekt 1 – budynki o charakterze usługowo-magazynowym o łącznej powierzchni użyt-

kowej 1215,5 m2 – cena 1 m2 pow. użytkowej budynków: 750 zł.
2.  Obiekt 2 – budynki produkcyjno-magazynowe o łącznej powierzchni użytkowej 2799 m2 

– cena 1 m2 pow. użytkowej budynków: 381 zł.
3.  Obiekt 3 – budynki produkcyjno-magazynowe o łącznej powierzchni użytkowej 1280 m2 

– cena 1 m2 pow. użytkowej budynków: 457 zł.

PRZYKŁAD	5.	Oszacowanie	zorganizowanej	części	
przedsiębiorstwa

Przedmiot,	cel	 i	źródła	 informacji

 Przedmiotem opracowania jest opis i oszacowanie zorganizowanej części przedsiębior-
stwa, ośrodka wypoczynkowego, stanowiącej element masy upadłości przedsiębiorstwa 
obejmującej likwidację majątku dłużnika w celu jego sprzedaży. 

Opis	przedmiotu	wyceny

 Przedmiot wyceny znajduje się w małej miejscowości położonej nad jeziorem. W miejsco-
wości położenia nieruchomości nie ma tradycji ośrodków wypoczynkowych.
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Zastosowane	metody	wyceny	 i	podejścia

Metoda zastosowana do oszacowania wartości rynkowej ośrodka wypoczynkowego 

 Oszacowania wartości rynkowej ośrodka dokonano metodą zaktualizowanych wartości 
składników aktywów na podstawie aktualnych cen rynkowych analogicznych do wszyst-
kich znajdujących się w masie upadłości i należących do ośrodka wypoczynkowego 
składników majątkowych. Pominięto oszacowanie ośrodka wypoczynkowego metodą 
dochodową, ponieważ spółka nie prowadziła samodzielnie działalności gospodarczej 
w tym ośrodku.

Zakres składników majątkowych oszacowania 

Rzeczowe aktywa trwałe:
]] Działka w wieczystym użytkowaniu o powierzchni około 2,9 ha, teren płaski, ogro-
dzona, oświetlona, z własnym ujęciem wody z rzeki i studni głębinowych, kanalizacją 
do zbiornika „Imhoffa”, zabudowana obiektami kubaturowymi, z kompleksem boisk, 
placem zabaw, basenem otwartym, na części terenu nawierzchnie utwardzone, stano-
wiące parkingi i chodniki. Całość ośrodka ogrodzona. Ogólny stan techniczny infra-
struktury średni.

]] Obiekty kubaturowe ośrodka: budynek główny o powierzchni użytkowej około 1519 m2, 
budynek wczasowy I o powierzchni użytkowej 896 m2, budynek wczasowy II o powierzch-
ni użytkowej 820 m2, budynek gospodarczy (kuchnia) o powierzchni 319 m2, przewiązka 
o powierzchni użytkowej 27 m2, budynek hydroforni o powierzchni użytkowej 153 m2, 
budynek magazynowy z garażami o powierzchni użytkowej 154 m2, budynek stacji trans-
formatorowej o powierzchni użytkowej 70 m2, budynek dolnej stacji wyciągu narciarskie-
go o powierzchni użytkowej 79 m2. Stan techniczny budynków dobry.

]] Urządzenia techniczne, maszyny i wyposażenie – podstawą wyceny jest spis z natury 
ruchomości masy, którym objęto wszystkie znajdujące się na terenie ośrodka składniki 
majątkowe. Punktem wyjścia do szacowania wartości są w większości ceny analogicz-
nych maszyn, urządzeń i wyposażenia zebrane z informacji ogłoszeniowych. Dotyczą 
one sprawnych technicznie maszyn, urządzeń i wyposażenia. W stosunku do tych 
wartości wprowadzono współczynniki zużycia oraz współczynniki rynkowe według 
opisanej powyżej reguły. Najliczniej występującą grupę środków trwałych, tj. wyposa-
żenie hotelowe i gastronomiczne, wyceniono na podstawie cen detalicznych podob-
nych przedmiotów, pomniejszonych o VAT oraz uwzględniających przede wszystkim 
stopień zużycia tych przedmiotów.

Oszacowanie	wartości	rynkowej	

 Oszacowanie wartości rynkowej składników majątkowych ośrodka wypoczynkowego 
sporządzono na podstawie wymienionych materiałów i operatu szacunkowego nieru-
chomości, a także z uwzględnieniem opinii użytkowników. Metoda zastosowana do 
wyceny wartości składników majątkowych to metoda ewidencji wartości aktywów netto. 
Oszacowania wartości ośrodka dokonano, wyceniając poszczególne składniki aktywów. 
Nie korygowano ich o pasywa obce, ponieważ kupujący nabywa ośrodek bez obciążeń 
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z tytułu zobowiązań. Przeprowadzono zatem analizę wartości składników majątkowych 
pod kątem dostosowania do poziomu cen rynkowych. Generalną zasadą jest wycena 
składników majątkowych w cenach rynkowych netto (bez VAT). Poniżej przedstawiono 
metodę wyceny i wyniki oszacowania.

Wynik	wyceny

Grunty, budynki i budowle 

 Wartość gruntów, budynków i budowli posiadanych i użytkowanych przez spółkę 
w postaci ośrodka wypoczynkowego została oszacowana w oddzielnym operacie sza-
cunkowym wartości rynkowej nieruchomości. Zastosowane metody szacowania to meto-
da porównawcza i dochodowa. Po analizie operatów autorzy doszli do wniosku, że do 
celów sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy przyjąć wartości okre-
ślone metodą porównawczą, bez zastosowania współczynnika szybkiej sprzedaży. Po 
weryfikacji operatów stwierdzono, że zawierają one wszystkie pozycje nieruchomości 
ujęte w masie upadłości obejmującej przedmiotowy ośrodek wypoczynkowy. Szacunek 
wartości nieruchomości obejmuje całą wartość działek o powierzchni około 2,9 ha, wraz 
ze zlokalizowanymi na niej obiektami. 
 Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości – wartość działki wraz ze składnikami 
budowlanymi – to kwota 6 332 070 zł, w tym: działka gruntowa: 792 920 zł, budynki 
i budowle: 5 539 150 zł. Dodatkowo wartość rynkowa wykonanych przez dzierżawcę 
robót modernizacyjnych i remontowych obiektów daje kwotę 40 946,14 zł netto. Wartość 
rynkowa nieruchomości ośrodka, bez uwzględnienia wartości rynkowej, stanowiącej 
wkład dzierżawcy, to kwota 6 291 123,86 zł. 

Urządzenia techniczne i maszyny oraz wyposażenie

 W arkuszach spisowych zamieszczono wszystkie składniki majątkowe znajdujące się na 
terenie ośrodka. Wartość oszacowanych środków trwałych w ośrodku wypoczynkowym 
w grupach rodzajowych od 3 do 8 wynosi 59 169,70 zł. 
 Oszacowana na podstawie zaprezentowanej analizy wartość przedmiotowego ośrodka 
wypoczynkowego metodą księgową zaktualizowanych wartości aktywów netto wynosi 
6 496 146,00 zł netto. 

PRZYKŁAD	6.	Oszacowanie	nieruchomości	gruntowej	
niezabudowanej

Przedmiot,	cel	 i	źródła	 informacji

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 37,26 ha, położona w niewielkiej 
miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim. Wycena została przeprowadzona 
w celu sprzedaży nieruchomości. Źródła danych merytorycznych stanowią: księga wie-
czysta, ewidencja gruntów i budynków, plan zagospodarowania przestrzennego gminy, 
wywiad terenowy, aktualne notowania cen rynkowych nieruchomości – zbiór własny 
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przeprowadzającego wycenę oraz starostwa powiatowego – bank informacji o cenach 
transakcyjnych, informacje uzyskane w biurach pośrednictwa nieruchomości, informacje 
uzyskane od zamawiającego.

Opis	przedmiotu	wyceny

 Szacowana nieruchomość jest położona w gminie charakteryzującej się wysokimi 
walorami przyrodniczymi. Na jej terenie znajduje się ponad 3000 ha lasów. Stosunkowo 
małe zagrożenie środowiska naturalnego stwarza dobre warunki do rozwoju turysty-
ki. Działki będące przedmiotem wyceny zlokalizowane są nad jeziorem. Wokół jeziora 
umiejscowione są ośrodki wypoczynkowe różnych „klas”, a także pola kempingowe. 
Wyceniane działki przylegają bezpośrednio do drogi asfaltowej i stanowią niemalże 
płaski teren. Na działkach znajdują się kępy drzewostanu liściasto-iglastego, które 
zostały sklasyfikowane jako las o powierzchni 4,62 ha. Stan prawny przedmiotowej 
nieruchomości zbadano na podstawie księgi wieczystej prowadzonej przez sąd rejo-
nowy. W świetle zapisów znajdujących się w księdze wieczystej w skład nieruchomości 
wchodzi nieruchomość niezabudowana o pow. 37 ha, 26 a, 00 m2. Hipoteka kaucyjna 
w kwocie 4 307 250,00 zł. Hipoteka przymusowa w kwocie 9916,40 zł, hipoteka przy-
musowa w kwocie 22 662,50 zł, hipoteka przymusowa w kwocie 241 088,18 zł, hipoteka 
przymusowa w kwocie 30 652,80 zł.

Zastosowane	metody	wyceny	 i	podejścia

 Wycenę gruntu przeprowadzono z zastosowaniem podejścia porównawczego, metodą 
korygowania ceny średniej. Na potrzeby wyceny określono rynek lokalny nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele rekreacyjne, zgromadzono infor-
macje o kilkunastu transakcjach dotyczących nieruchomości przeznaczonych na cele 
rekreacyjne, zbliżonych rodzajowo i funkcjonalnie do wycenianej. Najczęściej dochodzi 
do sprzedaży już zabudowanych ośrodków wypoczynkowych, czego nie można przyjąć 
do porównań ze względu na zainwestowanie w budynki i budowle. Istnieje natomiast 
dobrze rozwinięty rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych 
na cele rekreacyjne, oscylujących powierzchniowo w granicach od 1 ha do 2,5 ha i zbliżo-
nych cechami oraz walorami do wycenianej nieruchomości. Do opracowania niniejszego 
operatu szacunkowego przyjęto kilkanaście wybranych z próby reprezentatywnej, uzna-
jąc, że są one najbardziej podobne lokalizacyjnie i w wielu innych cechach do będącej 
przedmiotem wyceny. Jak wynika z badań preferencji nabywców najistotniejszy wpływ 
na wartość nieruchomości mają niżej wymienione cechy:
]] lokalizacja, elementy sąsiedztwa, dojazd: 30%,
]] walory krajobrazowo-przyrodnicze: 25%,
]] uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej: 25%,
]] wielkości działki: 20%.

 Określone wielkości wpływu cech na cenę są dostrzegane i akceptowane przez poten-
cjalnych nabywców. Za jednostkę porównawczą przyjęto 1 m2. W związku z analizą doko-
nanych na rynku transakcji należy przyjąć, że trend czasowy wykazuje znaczną tendencję 
wzrostową. Średnia zmiana cen przypadająca na miesiąc wynosiła 1,42%, co w skali roku 
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daje 17,04% wzrostu cen. Wzrost wartości nieruchomości podyktowany jest wzrostem 
zainteresowania obrotem nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi na cele rekre-
acyjne i dużym popytem na te dobra, a także dużymi możliwościami uzyskania kredytów 
hipotecznych. Dla analizowanego rynku określono:
]] Cmin. = 10,02 zł/m2,
]] Cmaks. = 18,79 zł/m2,
]] C śr. = 13,73 zł/m.

Opis procedury szacowania

 Nieruchomość oszacowano na podstawie założenia, że wartość rynkowa stanowi skory-
gowaną cenę średnią, obliczoną na podstawie grupy działek reprezentatywnych. W trak-
cie określania wartości posłużono się następującym wzorem:

 k
Wx = Cśr.×S uii = 1

gdzie: 
ui – współczynniki korygujące odpowiadające i-tej rynkowej cenie lokalu,
k – liczba cech rynkowych,

 Przyjęto, że suma współczynników korygujących powinna znaleźć się w następującym 
przedziale:

Cmin. ≤

 k

≤
Cmaks.S uiCśr. Cśr.i = 1

 Współczynniki korygujące określono na podstawie powyższego założenia oraz znajo-
mości wag poszczególnych cech rynkowych. Wartość obliczono według następującej 
procedury:
]] ustalenie rodzaju i liczby cech rynkowych wpływających na poziom cen,
]] określenie wag cech rynkowych,
]] opis cech rynkowych nieruchomości szacowanej,
]]  opis cech rynkowych nieruchomości o cenie transakcyjnej minimalnej Cmin. oraz cenie 

maksymalnej Cmaks.,
]] określenie średniej ceny transakcyjnej Cśr.,
]] określenie zakresu sumy współczynników korygujących,
]] określenie współczynników korygujących na podstawie wag poszczególnych cech,
]] określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej.

 Na potrzeby określenia wartości zbadano rynek i ustalono cechy mające wpływ na war-
tość nieruchomości. 

 Średnia cena podobnych lokali na rynku wynosi: Cśr. = 13,73 zł/m2. Zakres sumy współ-
czynników korygujących określono w następujący sposób: 

Cmin. = 0,730 =
Cmaks. = 1,369 

Cśr. Cśr.
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 Ostateczną wartość rynkową 1 m2 nieruchomości gruntowej obliczono jako korektę ceny 
średniej, zgodnie z poniższą formułą:

WW = Cśr. × S ui = 13,73 zł/m2 × 1,082 = 14,86 zł/m2

Wynik	wyceny

Wartość rynkowa szacowanej nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi:

W = 14,86 zł/m2 × 372 600 m2 = 5 536 836 zł

 Do obliczenia wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej zastosowano, zgod-
nie ze standardami wyceny nieruchomości, współczynnik eksperta E, który przyjęto na 
poziomie 0,9 ze względu na duży obszar nieruchomości wycenianej i jej dużą różnorod-
ność. Wobec tego wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej wynosi:

Wi = 5 536 836 zł × 0,9 = 4 983 152 zł

 Określona wartość rynkowa wycenianej nieruchomości mieści się w przedziale cen uzy-
skiwanych za podobne nieruchomości w obrocie rynkowym. Dlatego otrzymany wynik 
można uznać za bliski możliwemu do osiągnięcia w obrocie rynkowym.

dr Sławomir Jędrzejewski
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