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I. ZIeceniodawca
Zleceniodawcq niniejszej wyceny jest lwona Nowak - Rudnicka syndyk masy

upadloSci osoby fizycznej nieprowadzqcej dzialalnoSci gospodarczej Grzegorza
Kamihskiego.

II. Przedmiot wyceny
Przedmiotem wyceny jest 200 udzialOw w spOlce WORX Consulting Sp. z o.o.

z siedzibqw Koszalinie, stanowiqce skladnik majqtku osoby fizycznej nieprowadzqcej
dzialalnoScigospodarczej Grzegorza Kamihskiego wobec, ktOrego zostala ogloszona
upadloSC.

Ill. PodstawowezaloZeniawyceny

Czynnikiem kreujqcym wartoSci wszystkich aktywOw jest ich uZytecznoSC.
PoczqtkOwteorii uZytecznoScimoZna sie, doszukaCw tzw. paradoksie petersburskim,
ktOry byl analizowany juz w wieku XVIII. Podstawowym pojeciem w tej teorii jest
funkcja uZytecznoSci,ktOrej wartoSci sq to wlaSniewartoSci uZytecznoScii satysfakcji,
komfortu psychicznego itp. MoZna mOwiC o uZytecznoSci rOZnych zjawisk. w
ekonomii czesto rozwaZa sie, uZytecznoSC pienhqZnq (ang. ulility of money) czy
uZytecznoSC bogactwa (ang. u/i/ity of wealth).

Jest to funkcja, ktOra wartoSci pieniqZnej przyporzqdkowuje uZytecznoSC

inwestora. Przyklad funkcji uZytecznoSciprzedstawiony jest na poniZszym rysunku.
Jak widaC, jest to funkcja rosnqca, co oznacza, Ze wiekszemu bogactwu odpowiada
wieksza uZytecznoSC.

Rysunek 1. Funkcja uZytecznoScibogactwa
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ZrOcito: opracowanie wlasne.

Przy rozwaZaniu inwestycji zamiast uZytecznoScibogactwa analizuje sie, zwykle
uZytecznoSC stopy zwrotu (ang. utility of return). Jest to funkcja, ktOra wartoSciom
stOp zwrotu osiagnietych przez inwestora przyporzqdkowuje uZytecznoSC. JeSli tylko
wartoSC poczqtkowa bogactwa jest ustalona, oba podejScia sq rOwnowaZne. Z
punktu widzenia teorii podstawowym kryterium podejmowania decyzji jest
maksymalizacja uZytecznoSci decydenta. W przypadku decyzji inwestycyjnych w
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warunkach niepewnoSci kryterium to uogOlnia sie, na maksyma|izacje oczekiwanej
uZytecznoSciinwestora.

IV. Przyjeeta kategoriawartoSci

Podobnie jak w przypadku wyceny calego przedsiebiorstwa, nie istnieje jedna
obiektywna wartoSC inwestycji w udzialy. Komplikacje z ustaleniem wlaSciwej
kategorii wartoSciwg, ktOrej ma byC wyceniane aktywo wynikajqz faktu, Ze wycena
jest procesem zarOwno z obszaru zarzqdzania finansami przedsiebiorstwa, jak
rOwnieZ rachunkowoScii sprawozdawczoScifinansowej. Wytyczne, ktOre dotyczq obu
tych sfer pochodzq z rOZnych ZrOdel. Zarzqdzanie finansami jest wynikiem praktyki
gospodarczej i standardOweksperckich, natomiast cala rachunkowoSCregulowana

jest przez rozwiqzaniaprawne oraz zalecenia instytucji zrzeszajqcych ksiegowych.w
rezultacie zdarza sie,, Ze wycena aktywOw jest inaczej postrzegana przez
rzeczoznawcOw (konsultanci, doradcy, analitycy) oraz glOwnych ksiegowych i

bieglych rewidentOw.

Jednym z podstawowych warunkOw prawdziwego i wiernego odzwierciedlenia
stanu gospodarki jednostki w sporzqdzanej przez niq sprawozdawczoSci finansowej

jest prawidlowa wycena jej aktywOw.Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoSci
wartoSC aktywOwokreSlonajest przez ich zdolnoSC do spowodowania w przyszloSci
wplywu do jednostki korzySci ekonomicznych. KorzySci te rozumiane sq, jako
przychody i zyski, odzwierciedlone w postaci zwiekszenia wartoSci aktywOw albo
zmniejszenia zobowiqzah, ktOre doprowadzq do wzrostu kapitalu wlasnego lub
zmniejszenia jego niedoboru z wylqczeniem wniesienia SrodkOw przez udzialowcOw

(art 3 ust. 1 pkt 30 UOR). WartoSC aktywOwprzedsiebiorstwa zmienia sie, w czasie w
zwiqzku z ich wykorzystywaniem, jak teZ na skutek zmiany innych okolicznoSci
wplywajqcych na ska|e korzySci ekonomicznych uzyskiwanych z
posiadanego majqtku.

Metody wyceny aktywOw przedsiebiorstwa sq szczegOlowo uregulowane przez
przepisy ustawy z 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76,
poz.694). Sq one dostosowane do specyfiki poszczegOlnychaktywOw. NiezaleZnie

od rodzaju stosowanej metody wycena wszystkich skladnikOw majqtku -zgodnie z postanowieniem art. 8 ust. 1 ustawy - musi byC przeprowadzona

przy zachowaniu zasady ostroZnoSci. KoniecznoSC uwzgleedniania zasady
ostroZnoSci wynika z niepewnoSci, ktOra towarzyszy wielu zdarzeniom
gospodarczym. W mySl art. 37 Miqjzynarodowego Standardu RachunkowoSci
,,ZaloZenia koncepcyjnesporzqdzania i prezentacji sprawozdah finansowych" zasada
ostroznej wyceny polega na rozwadze przy stosowaniu subiektywnych ocen
potrzebnych do dokonywania oszacowah w warunkach niepewnoSci. Aktywa i

przychody nie powinny byC zawyZane, a zobowiqzania i
pasywa nie powinny byC

zaniZanel

1 MieedzynarodoweStandardy RachunkowoSci2001, InternationalAccounting Standards Board, s. 64.
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Uwzglejinianie zasady ostroznej wyceny w praktyce sprowadza sie, do
koniecznoSci aktualizacji wartoSci aktywOw - rozumianej, jako korekta tej wartoSci.
Celem tej aktualizacji jest doprowadzenie wartoSci aktywOw do wartoSci najbardziej
prawdopodobnej. Aktualizacja ta moZe sprowadzaCsie, do:

- podwyZszenia wartoSci skladnikOw majqtku (w przypadku SrodkOw

trwalych moZe to nastqpiCna podstawie odrebnych przepisOw),

- obniZenia wartoSci skladnikOw majqtku, ktOre utracily swojq wartoSC,

przydatnoSC lub przestaly istnieC (tj. nie spelniajq wymogOw definicji
aktywOw).

Aktualizacja zwiqzana jest przewaZnie ze zmniejszeniem wartoSci skladnikOw
majqtku. Przyczynami tego zmniejszenia mogq byC:

- utrata wartoSci majqtku trwalego na skutek jego zuZycia (dotyczy to
SrodkOw trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych),

- utrata wartoSci majqtku trwalego wynikajqca ze zmniejszenia
przydatnoSciekonomicznej skladnikOwtego majqtku,

- utrata wartoSci przez skladniki majqtku obrotowego, co ma miejsce, gdy

cena ich nabycia, koszt wytworzenia bqdZ kwota wymaganej zaplaty
naleZnoSci sq wyZsze od ceny sprzedaZy netto, ceny rynkowej lub
dajqcej sie realnie zainkasowaC kwoty.

Fakt istnienia rOZnych wartoSci w teorii wyceny odzwierciedla ponizej
zaprezentowana klasyfikacja teorii wycenywg W. Pateny:

Rysunek 2. Teoriewyceny wg W. Pateny
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ZrOcito: W. Patena, W poszukiwaniu wartoSciprzedsiebiorstwa. Metody wyceny w praktyce, Warszawa 2011, s.
26.

Na gruncie w/w teorii wyceny naleZy stwierdziC, iZ tylko wartoSC obiektywna
moZe znaleZC zastosowanie w opiniach o wartoSci udzialOw wchodzqcych w sklad
majqtku firmy upadlej, gdyZ odzwierciedla ona tq jednq rzeczywistq wartoSC

wynikajqcqz calego potencjalu ekonomicznego przedsiebiorstwa i wartoSC ta nie jest
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obciqZona ,,subiektywnym podejSciem inwestora, powoda czy pozwanego". Dzieki
temu, iZ wartoSci obiektywna zaklada, Ze jest tylko jedna sluszna wartoSC danego
aktywa to terminOw,,wartoSC"oraz ,,cena" moZna uZywaC zamiennie.

Wycena wartoSci udzialOw zgodnie z teoriq wartoSci subiektywnej
(indywidualnej, oszacowanej przez strony procesu) nie spelnia podstawowego
zaloZenia przyjetego w wycenie na potrzeby postepowania upadloSciowego, czyli
bezstronnoSciwartoSci i zwiqzanej z tym ich rzeczywistoSci rynkowej. Zgodnie z tq
teoriq wartoSC przedsiebiorstwa w najwiekszym stopniu determinowana jest przez
osobiste oczekiwania inwestora oraz oczekiwanqprzez niego uZytecznoSC. Jednak
opinia na potrzeby postepowania sqdowego nie moZe uwzglqjniaC osobistych
oczekiwah stron procesu (transakcji), gdyZtraci wtedy ona swojq bezstronnoSC.

Trzeciq teoriq jest wycena wedlug wartoSci funkcjonalnej, ktOra zaleZy od tego,
jaka jest funkcja wyceny

i to ona dyskryminuje, jakq naleZydobraC wartoSC2.

pamietajac wciqZ o tym, Ze oszacowana w opinii wartoSC ma stanowiC
obiektywnq ocene, rzeczoznawcy odnoSnie rzeczywistej wartoSci udzialOw, to uznaje
sie,, iZ wycena w takich warunkach musi byC ekspertyzq (wyrazem eksperckiej
oceny). W definicji naukowej znajdziemy, Ze wartoSC w ujeeciu eksperckim jest
najbliZsza pojeciu wartoSci obiektywnej, gdyZ chodzi o okreSlenie wartoSci
przedsieebiorstwa z unikaniem stronniczoSci i subiektywizmul

Efektem tych rozwaZah jest wniosek, iZ standardem wartoSci powinna byC

wartoSC, ktOra jednoczeSnie jest rzeczywista (ostroZnoSC wyceny), obiektywna (typ
zleceniodawcy) oraz ekspercka (brak stronniczoSci rzeczoznawcOw).Przedstawione
warunki spelnia tylko wartoSC godziwa.

Rysunek3. WartoSCgodziwa
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' M.J. Matschke, G. BrOsel, Wycena przedsiebiorstwa. Funkcje, metody, zasady, Oficyna Wolter Kluwer business,
Warszawa2011, s. 11-17.
'W. Patena, W poszukiwaniu wartoSci przedsiebiorstwa. Metody wyceny w praktyce, Oficyna Wolter Kluwer,
Warszawa2011, s. 41.
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WartoSC godziwa sensu largo rozumiana jest jako wyraZona w pieniqdzu lub

odpowiednim ekwiwalencie cena, ktOrej kupujqcy mOglby w sposOb uzasadniony
oczekiwaC, a sprzedajqcy bylby gotOw zaakceptowaC, o lie towar zostalby
wystawiony na sprzedaZ na otwartym rynku, i przy zaloZeniu, Ze zarOwno kupujqcy,
jak i sprzedajqcy sq w posiadaniu wszelkich zwiqzanych z transakcjq informacji oraz
Zaden z nich nie dziala pod jakimkolwiek przymusem4,

PowyZszy cytat jest jednq z najczejsciej przytaczanych definicji wartoSci
godziwej, ktOra uwzg|ednia element sprawiedliwoSci pomiedzy stronqsprzedajqcqi

kupujqcq. Dodatkowo powyZsza definicja wskazujena jeden bardzo waZny aspekt w
kontekSciewyceny, a wiec hipotetycznoSCtransakcji. Mowa jest, bowiem tutaj o tym,
Ze zarOwno kupujqcy, jak i sprzedajqcy mogliby lub byliby gotowi zawrzeCtransakcje

wg ceny godziwej, gdyby spelniala ona oczekiwania jednoczeSnie obu stron
transakcji.

W rzeczywistoSci wyglqda to tak, Ze strony transakcji otrzymujq informacje,o
wartoSci(rip. w postaci ekspertyzy, opinii, osqdu, kursu rynkowego itp.) i dopiero, gdy

w wyniku negocjacji wartoSC ta odpowiada obu strono to dochodzi do transakcji i

wtedy ksztaltuje sie, cena rynkowa. Zazwyczaj przed transakcjqstrony indywidualnie
(w sposOb subiektywny) ustalajq swoj poziom wartoSci godziwej, za jakq gotowe sq z
jednej strony sprzedaC a z drugiej nabyC dane aktywo, a nastepnie negocjujq i

dopiero ustalona ostateczna wartoSC transakcji staje sie, w momencie rzeczywistego
przejScia wlasnoSci danego dobra cenq. Tym samym indywidualna okreSlona na
poczqtku negocjacji wartoSC stanowi tylko punkt wyjScia do negocjacji i tym samym
rzeczywista cena moZe odbiegaC od tych indywidualnych poczqtkowych wartoSci
rynkowych tak in plus, jak i in minus.

V. Metodykawyceny udzialOw

a. Wycena inwestycjiw akcje i udzialy na gruncie prawnym

Zgodnie z ustawqo rachunkowoSciprzez aktywa finansowe rozumie sie, aktywa
pieniqZne, instrumenty kapitalowe wyemitowane przez inne jednostki, a takZe
wynikajqce z kontraktu prawo do otrzymania aktywOw pienieZnych lub prawo do

wymiany instrumentOwfinansowych z innq jednostkqna korzystnychwarunkach5.

Instrument finansowy to kontrakt, ktOry powoduje powstanie aktywOw
finansowych u jednej ze stron i zobowiqzania finansowego albo instrumentu
kapitalowego u drugiej ze stron pod warunkiem, Ze z kontraktu zawartego miedzy
dwiema lub wiecej stronami jednoznacznie wynikajq skutki gospodarcze, bez

'A. Kamela-Sowihska, Wycena przedsiebiorstw..., s. 12.

' Art. 3 pkt. 24 Ustawy z 29 wrzeSnia 1994r. o rachunkowoSciDZU 1994, nr 121, poz. 591.
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wzg|edu na to, czy wykonanie praw lub zobowiqzah wynikajqcych z kontraktu ma
charakter bezwarunkowyalbo warunkowy6.

Instrument kapitalowy to kontrakt, z ktOrego wynika prawo do majqtku
jednostki, pozostalego po zaspokojeniu Iub zabezpieczeniu wszystkich
wierzycieli, a takZe zobowiqzanie sie, jednostki do wyemitowania lub dostarczenia
wlasnych instrumentOw kapitalowych, a w szczegOlnoSci udzialy, opcje na akcje
wlasne lub warranty7,

Zobowiqzanie finansowe to zobowiqzanie jednostki do wydania aktywOw
finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z innq jednostkq, na
niekorzystnych warunkach8.

Klasyfikacja aktywOw finansowych w bilansie wg kryterium czasu rozrOZnia

aktywa dlugoterminowe oraz krOtkoterminowe, natomiast klasyfikacja wg kryterium
rodzaju wskazuje ponadto na:

- akcje i udzialy - dajq prawo wspOhivlasnoSci w jednostce, gdzie sq
instrumentemfinansowym;

- dluZne papiery wartoSciowe - obejmujq obligacje, listy zastawne,
certyfikaty depozytowe, udzielone poZyczki;

- inne dlugoterminowe aktywa finansowe - obejmujq jednostki
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne,
weksle obce o terminie wykupu powyzej 12 miesiecy.

Aktywa finansowe wprowadza sie, do ksiqg rachunkowych na dzieh zawarcia
kontraktu w cenie nabycia, tj. w wartoSci godziwej poniesionych wydatkOw lub
przekazanych w zamian innych skladnikOw majqtkowych. Aktywa nabyte na
regulowanym rynku wprowadza sie, do ksiqg pod datq dnia rozliczenia transakcji.
Dniem zawarcia kontraktu jest dzieh, w ktOrym jednostka zobowiqzuje sie, do zakupu
lub sprzedaZy skladnika aktywOw. Ksiegowanie na dzieh zawarcia kontraktu oznacza
wprowadzenie skladnika aktywOw, ktOry ma byC otrzymany, i zobowiqzania, ktOre ma
zostaC uregulowane oraz usuniecie skladnika aktywOw, ktOry zostal sprzedany i

ujecie naleZnoSci do zaplacenia od nabywcy. Dniem rozliczenia transakcji jest dzieh,

w ktOrym skladnik aktywOw zostaje przekazany jednostce.

Przy ustalaniu wartoSci godziwej na ten dzieh uwzg|ednia sie, poniesione przez
jednostke, koszty transakcji takie, jak prowizje maklerskie, oplaty gieldowe i inne
naloZone przez uprawnione instytucje w zwiqzku z zawarciem kontraktu, prowizje za
doradztwo, podatki i oplaty wynikajqce zobowiqzujqcych przepisOw. Ustawa o
rachunkowoScipozwala nie uwzg|edniaCkosztOw transakcji, jesli nie sq istotne.

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra FinansOw9 nastepna wycena aktywOw
finansowych jest przeprowadzana nie pOZniej niZ na koniec okresu

' Art. 3 pkt. 23 Ustawyz 29 wrzeSnia...

' Art. 3 pkt. 26 Ustawyz 29 wrzeSnia...

' Art. 3 pkt. 27 Ustawyz 29 wrzeSnia...
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sprawozdawczego, co jest bardziej szczegOlowymrozwiqzaniem niZ sformulowanie
,,nie rzadziej niZ na dzieh bilansowy" uZytym w ustawie o rachunkowoSci. Wycena
aktywOwfinansowych moZe byC przeprowadzona:

- w wiarygodnie ustalonej wartoSci godziwej, bez jej pomniejszania o
koszty transakcji, jakie jednostka ponioslaby, zbywajqc te aktywa lub
wylqczajqc je z ksiqg rachunkowych z innych przyczyn chyba, Ze
wysokoSC tych kosztOwbylaby znaczqca;

- w wysokoSci skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocq
efektywnej stopy procentowej;

- w kwocie wymaganej zaplaty;

- w cenie nabycia z dnia zawarcia kontraktu;

- w cenie zakupu, jezeli koszty transakcji nie sq istotne.

Zgodnie z art. 28 ust. 6 Ustawy o rachunkowoSciwartoSC godziwa to kwota, za
jakq dany skladnik aktywOw mOglby zostaC wymieniony, a zobowiqzanie
uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiedzy zainteresowanymi i

dobrze poinformowanymi, niepowiqzanymi ze sobq stronami. WartoSC godziwq
instrumentOw finansowych znajdujqcych sie, w obrocie na aktywnym rynku stanowi

cena rynkowa (pomniejszona ewentualnie o koszty transakcji, gdyby ich wysokoSC

byla znaczqca). Cenq rynkowqaktywOw finansowych posiadanych przez jednostke,

oraz zobowiqzah finansowych, ktOre jednostka zamierza zaciqgnqC, stanowi
zgloszona na rynku bieZqca oferta kupna, natomiast cene, rynkowq aktywOw
finansowych, ktOre jednostka zamierza nabyC, oraz zaciagnietych zobowiqzah
finansowych stanowi zgloszona na rynek bieZqcaoferta sprzedaZy.

Wedlug §15 w/w Rozporzqdzenia Ministra FinansOwza wiarygodnquznaje sie,

wartoSC godziwq, ktOra w szczegOlnoScizostala ustalona drogq:

I) wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku
regulowanym, na ktOrym nastepuje publiczny obrOt instrumentami
finansowymi, zaS informacje o tej cenie sq ogOlniedostepne,

2) oszacowania dluZnych instrumentOw finansowych przez wyspecjalizowanq,
niezaleZnqjednostkeSwiadczqcqtego rodzaju uslugi, przy czym moZliwejest
rzetelne oszacowanie przeplywOw pieniqZnych zwiqzanych z tymi
instrumentami,

3) zastosowania wlaSciwego modelu wyceny instrumentu finansowego, a

wprowadzone do tego modelu dane wejSciowe pochodzq z aktywnego
regulowanego rynku

4) oszacowania ceny instrumentu finansowego, dla ktOrego nie istnieje aktywny
rynek, na podstawie publicznie ogloszonej, notowanej na aktywnym
regulowanym rynku ceny nierOZniqcegosie istotnie, podobnego instrumentu
finansowego albo cen skladnikOwzloZonego instrumentu finansowego,

9 Rozporzqdzenie Ministra FinansOw z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegO/owych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobuprezentacjiinstrumentOw linansowych(Dz.U. 2001 nr 149 poz.
1674 Z pOzn. zm.).
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5) oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocq metod estymacji
powszechnie uznanych za poprawne.

W tak ustalonej wartoSci godziwej wycenia sie, na dzieh bilansowy aktywa i

zobowiqzania finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe dostepne
do sprzedaZy.

Skorygowana cena nabycia (koszt zamortyzowany) jest to cena nabycia, w
jakiej skladnik aktywOw finansowych lub zobowiqzah finansowych zostal po raz
pierwszy wprowadzony do ksiqg rachunkowych (wartoSC poczqtkowa), pomniejszona
o splaty wartoSci nominalnej (kapitalu podstawowego), odpowiednio skorygowana o
skumulowanq kwote,zdyskontowanej rOZnicy mi@zywartoSciqpoczqtkowq skladnika
i jego wartoSciq w terminie wymagalnoSci, wyliczonqza pomocq efektywnej stopy
procentowej, a takZe pomniejszona o odpisy aktualizujqce wartoSC. Efektywna stopa
procentowajest to stopa, przy ktOrej nastepuje zdyskontowanie do biezqcej wartoSci
zwiqzanych z instrumentem finansowym przyszlych przeplywOw pieniqZnych
oczekiwanych w okresie do terminu wymagalnoSci, a w przypadku instrumentOw o
zmiennej stopie procentowej - do terminu nastepnego oszacowania przez rynek
poziomu odniesienia. Efektywna stopa procentowa stanowi wewnetrzna stope, zwrotu
(ang. internal rate of return - IRR) skladnika aktywOw lub zobowiqzania finansowego

za dany okres. Przy wyliczeniu skumulowanej kwoty dyskonta aktywOw i zobowiqzat'i
finansowych za pomocq efektywnej stopy procentowej uwzglqjnia sie, wszelkie
oplaty placone lub otrzymywane przez strony kontrakttN,

Wycena w kwocie wymaganej zaplaty moZe dotyczyCtylko naleZnoSci o krOtkim

terminie wymagalnoSci (do trzech miesiecy), dla ktOrych nie okreSlono stopy
procentowej. Pod warunkiem, Ze ustalona za pomocqstopy procentowej przypisanej
do tej naleZnoSci wartoSC bieZqca przyszlych przeplywOwpienieznych oczekiwanych

przez jednostke, nie rOZni sie istotnie od kwoty wymaganej zaplaty.

Aktywa finansowe, dla ktOrych nie ustalono terminu wymagalnoSciwycenia sie,

w cenie nabycia ustalonej w wartoSci godziwej poniesionych wydatkOw lub
przekazanych w zamian innych skladnikOw majqtkowych na dzieh zawarcia
kontraktu.

Zgodnie z MSR 39 wszystkie aktywa finansowe muszq byC przynajmniej
poddane ocenie, czy zaistnialy warunki utraty wartoSci. Dowodem utraty wartoSci
posiadanych przez jednostke, aktywOw finansowych mogq byC uzyskane informacje
dotyczqce:

- znaczqcychtrudnoScifinansowych emitenta,

- faktycznego niedotrzymania warunkOw umowy (niesplacenie odsetek lub
kapitalu),

- przyznania poZyczkobiorcy przez poZyczkodawcq ze wzg|edow
ekonomicznych lub prawnych zwiqzanych z trudnoSciami finansowymi

10 M, Mastalerz,Ewidencja i wycena bi/ansowa instrumentOwfinansowych, s. 25; dostepne na:
http://www.katrach.ue.poznan.p|/up|oads/tinymce/Maszta|erz%20-
%20Ewidencja%20i°/o20wycena°/o20bi|ansowa°/)20instrumentow%20hnansowych.pdf
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poZyczkobiorcy, udogodnienia, ktOrego w innym przypadku poZyczkodawca
nie udzielilby,

- wysokiego prawdopodobiehstwa upadloSci emitenta lub innej reorganizacji
finansowej,

- ujecia odpisu aktualizujqcego z tytulu utraty wartoSci w poprzednim okresie
sprawozdawczym,

- zaniku aktywnego rynku na dany skladnik aktywOwfinansowych ze wzg|edu
na trudnoSci finansowe - utrzymywanie sie, na gieldzie nizszej ceny rynkowej
od ceny nabycia przez dluZszy czas, a w bankach juz po okresie 3 miesiecy,

- dotychczasowych doSwiadczeh w zakresie poziomu SciqgalnoSci naleZnoSci
wskazujqcych na to, Ze cala nominalna kwota portfela naleZnoScinie zostanie
sciagnieta.

Wedlug ustawy o rachunkowoSci jedynie inwestycje zaliczone do
aktywOw trwalych (dlugoterminowe aktywa finansowe) ocenia sie pod kqtem
trwalej utraty wartoSci i odpisu aktualizacyjnego dokonuje sire na koniec
kaZdego okresu sprawozdawczego. PoniewaZ kaZde aktywo musi przynosiC
korzySci ekonomiczne, wiec jezeli powstaje przypuszczenie, Ze korzySci nie zostanq
zrealizowane w czesci lub w caloSci, najpOZniej na dzieh bilansowy naleZy dokonaC
odpisu aktualizacyjnego, obciqZajqcego koszty finansowe. Dokonanie odpisu
aktualizacyjnego polega na doprowadzeniu wartoSci aktywu do ceny sprzedaZy netto
mozliwej do uzyskania, a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposObwartoSci
godziwej.

Koncepcja wyceny w wartoSciach godziwych zostala stworzona z mySlq o
zaspokajaniu, zmieniajqcych sie, w globalnym otoczeniu, potrzeb informacyjnych
odbiorcOw sprawozdah finansowych. WartoSC godziwa w rachunkowoSci stanowi
odzwierciedlenie ceny mozliwej do uzyskania na rynku w dniu wyceny, a procedura
jej ustalania ma charakter hierarchiczny. Oznacza to, Ze nie powstaje ona w wyniku
zaistnienia rzeczywistej transakcji z udzialem konkretnego skladnika majqtku, ktOry

jest wlaSnie wyceniany (wOwczas jest to wartoSC rynkowa lub transakcyjna), gdyZ
taka wcale nie zachodzi, a skladnik nadal pozostaje w posiadaniu jednostkiU
WartoSC rynkowa i godziwa wycenianego Srodka trwalego mogq byC sobie rOwne,
poniewaZ zawsze istnieje prawdopodobiehstwo, Ze transakcja rynkowa zostanie
przeprowadzona po cenie rOwnej wartoSci godziwej z oszacowania np. sprzedawcy.
W prezentowanym raporcie rzeczoznawca dokonali wyceny udzialOw wlaSnie wg
ujecia w wartoSci godziwej, a otrzymana wartoSC (w ocenie rzeczoznawcy) jest w
duZym stopniu zbliZona do kwoty, ktOrq powinien uzyskaC Syndyk z publicznej
sprzedaZywalorOw.

WartoSC godziwa, jako praktyczna realizacja idei Mark-to-Market (w wolnym
tlumaczeniu rOwna do rynku) jest duZym krokiem w jakoSciowym rozwoju wyceny.
Przykladowo E. Walihska w 2008 roku pisala dzisie/sza rzeczywistoSCgospodarcza
powodu/e, Ze rachunkowoSC przekracza granice czasu i prezentu/e w swoich

" A. Mazur, WartoSC godziwa - potencjal informacyjny, Difin,
... .s. 239.
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sprawozdaniach finansowych skutek pomiaru przysz/oSci (. ..). WspO/czesna
rachunkowoSC nie boi sie wartoSci godziwej i nie ucieka od pomiaru
niezrealizowanych zyskOw czy strat, problem polega bardziej na tym, w jaki sposOb
zaprezentowaC te kategorie w sprawozdaniu finansowym, aby nie utraci/o ono
przydatnoSciw praktyce pode/mowania decyzji ekonomicznych12.

Rzeczoznawcy przy okazji prezentowanej wyceny pragnq jednak zwrOciC

rOwnieZ uwage, na mankamenty wartoSC godziwej, ktOre naleZy mieC na uwadze
choCby przy okazji analizowania otrzymanych w wartoSci udzialOw. Prawdziwy
,,obraz" zakresu i charakteru stosowalnoSci wartoSci godziwej wyszedl na jaw przy
okazji badah ankietowych zrealizowanych na przelomie 2008 i 2009 roku na grupie
803 osOb zwiqzanych zawodowo z rachunkowoSciq: dyrektorzy finansowi, glOwni

ksiegowi, samodzielni ksiegowi oraz biegli rewidenci. Cele glOwnym badah bylo
pozyskanie informacji, czy jednostki gospodarcze stosujq wartoSC godziwq do
wartoSci bilansowej, a nastepnie, jesli stosujq, to w jakich obszarach wyceny i w jaki
sposOb la ustalajq".

Wyniki badah ukazaly niekorzystnq prawci@ Ze wiekszosc respondentOw(66%)
nie stosuje wartoSci godziwej do wyceny bilansowej w swoich jednostkowych
sprawozdaniach finansowych. Jak wykazala 1/3 z tej wiekszosci, glOwnympowodem
odrzucania wartoSci godziwej jest skomplikowana procedura jej ustalania, choC

jednoczeSnietylko 1/10 respondentOwnie stosujqcych wartoScigodziwej, jako powOd

podaje kosztochlonnoSCwycen wg tej wartoSci. WSrOd jednostek, ktOre stosujq
wartoSC godziwqdo wyceny bilansowej znajdujqsie przede wszystkim organizacje
duZe opierajqce swojq ksiegowosc jednak na Ustawie o rachunkowoSci a nie
MiqizynarodowychStandardach RachunkowoSci. GlOwnym obszarem stosowania
wartoSci godziwej w badanych jednostkach jest utrata wartoSci rzeczowych
aktywOw trwalych, nastepnie wycena aktywOwfinansowych, a na trzecim miejscu

wyceny inwestycji w nieruchomoSci.wiekszosc respondentOw,ktOrzy zadeklarowali
stosowanie wartoScigodziwej, niestety wskazuje, Ze ma z tym problemy. Problemyte
zwiqzane sq glOwnie z technikami szacowania wartoSci godziwej, co czejsciowo
tlumaczy ostroZnoSC jednostek w publicznym ujawnianiu rodzaju zastosowane
techniki wyceny - postepujetak tylko 10% badanych podmiotOw.

Ciekawq observvacjq badah jest fakt, Ze respondenci ocenili jednakowq
przydatnoSC wyceny wg wartoSci historycznej i

wg wartoSci godziwej w aspekcie
podejmowania decyzji przez odbiorcOw sprawozdania finansowego. Ankietowani w
wiekszosci uznali, Ze obie te wartoSci majq jednakowqprzydatnoSC, podczas gdy
oczywistym jest, Ze ich koncepcja jest bardzo odmienna. Kolejne pytania w ankiecie
wykazaly, Ze jedynie 23% badanych pozytywnie ocenia wiarygodnoSC wartoSci
godziwej, a 69% stwierdzilo, iZ sprawozdanie finansowe sporzqdzone wg wartoSci
godziwej powinno zostaC obowiqzkowo zbadane przez bieglego rewidenta, aby
moZna bylo traktowaCje wiarygodnie.

" E. Walihska, RachunkowoSCpo/ska w oczekiwaniu na ko/ejne zmiany, Zeszyty Teoretyczne RachunkowoSci,t.
42 (98), Warszawa 2008, s. 338.
'3 A. Mazur, WartoSC godziwa - potencjal informacyjny, Difin,

..., .s.
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Tym samym rzeczoznawca pragnie podkreSliC, Ze przyjeta do wyceny udzialOw
kategoria wartoSci godziwej jest obecnie powszechnie uznawana za najbardziej
odpowiedniq i slusznq, jednak trudnq do oszacowania z metodycznego punktu
widzenia. ZarOwno krajowe rozwiqzania prawne, jak i standardy miedzynarodowe
dalekie sq od wskazywania konkretnych metod szacowania wartoSci godziwej poza
metodq porOwnah rynkowych, na ktOrej zasadniczo bazuje idea wartoSci godziwej,
ale (niestety) nie dla wszystkich skladnikOw majqtku istnieje aktywny rynek obrotu.
Brak jest takich zorganizowanych form dla akcji i udzialOw w spOlkach nie
gieldowych, a takZe czesci aktywOw niematerialnych, z ktOrym moZna wprost
pozyskaC Srednie ceny rynkowe. Przykladowo w przytoczonych badaniach
respondenci jako kolejne metody wyceny w przypadku braku aktywnego rynku
wskazywali metody dochodowe (29%), skorygowanqcene, nabycia (23%) oraz inne
metody (23%). Niskie zrOZnicowanie stosowanych metod jest wlaSnie efektem
dowolnoSci w tej kwestii, jakq dajq przepisy prawa, najwazniejsze jest jednak, aby w
wycenie maksymalnie zachowaC ostroZnoSC w doborze bieZqcych danych oraz
konstruowaniu prognoz.

W kontekSciecelu wyceny, jakim jest oszacowanie wartoSci udzialOw oznacza
to, Ze przedmiot zlecenia stanowi okreSlenie rzeczywistej wartoSci kapitalOw
wlasnych przedsiebiorstwa. PrzejSciez udziahSw na kapital wlasny wynika z faktu, iZ

udzialowcy reprezentujq kapital netto (tj. wlasny) firmy i tylko on moZe zostaC
pomiedzy nich podzielony, czy to w sytuacji likwidacji przedsi@iorstwa czy
wystqpienia lub wykluczenia wspOlnika. W tym miejscu warto zaznaczyC,Ze kapital
wlasny jest rOZnicq z oszacowania w niniejszej opinii wszelkich aktywOwbilansowych
i posiadanych przez SpOlke,zobowiqzah na dzieh wyceny.

Majqc na uwadze, Ze:

-
ogOlna koncepcja ZrOdel finansowania przedsiebiorstw przewiduje istnienie
,,dawcOw" kapitalu wlasnego (zaloZycielskiego, podstawowego itp.), ktOrzy

stajq sie, wlaScicielami przedsiebiorstwa w zamian za otrzymane akcje lub
udzialy oraz ,,dostawcOw" kapitalu obcego, okreSlanych mianem wierzycieli

oraz korzystajqc z zasady, Ze:

- piervvszehstworoszczeh wobec przedsiebiorstwa majqzazwyczaj wierzyciele,
a wlaScicielom(udzialowcom) przypada ta czesc majqtku, ktOra pozostanie po
zaspokojeniu wierzycieli,

moZnastwierdziC,iZ

kapitalwlasny = aktywa - zobowiqzania

Stwierdzenie to jest prawdziwe w sensie ksiegowym, poniewaZ udzialowcy
reprezentujqkapital wlasny, ale, co wazniejsze, jest ono takZe sluszne w aspekcie
ekonomicznym. JeZeli firma sprzedaje caloSC swoich aktywOw (materialnych
i pozamaterialnych) i splaca wszystkie swoje zobowiqzania, to pozostala po tych
transakcjach nadwyZkagotOwkinaleZyw caloSci do udzialowcOw.
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Wycena, jako proces dochodzenia do wartoSci wskazanego przedmiotu

wyceny, ktOrym mogq byC np. przedsiebiorstwo, nieruchomoSC, wlasnoSC

niematerialna lub zobowiqzanie moZe byC przeprowadzona z wykorzystaniem trzech
podejsc - dochodowego, porOwnawczego i majatkowego'4. W ramach podejsc
wyrOZniC moZna metody (a zatem podejScia to grupy metod), natomiast jeszcze
,,nizej" znajdujq sie, techniki i narzedzia.

Rysunek4. podejSciado wyceny

.. . .. .
podejScie

Podejscie Podejscierynkowe .
. majqtkowe (oparte

dochodowe (porownawcze)
na aktywach)
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\,

i; \

Wielokresowe
dyskontowanie Metodatransakcji MetodawartoSci

i (metody porOwnywalnych likwidacyjnej
i dyskontowe)

,

,

i
,, \

ZrOcito: Opracowaniewlasne na podstawie Ch. M. Mellen, F.C. Evans, Valuation for M&A: Building Value in Private Companies,
2010, S. 110.

Typologia metod wyceny przedsiebiorstw opiera sie, na kilku zasadniczych
kryteriach, ktOre umoZliwiajq wyrOZnienie istotnych odmiennoSci podejScia
poszczegOlnychmetod. Z uwagi na dyskusyjny i niejednoznaczny charakter samej
kategorii wartoSci i rOZne rozumienie procesu wyceny spotykane w teorii klasyfikacje
rOZniq sie, zarOwno pod wzg|edem znaczenia uZywanych terminOw, jak i liczby
wyszczegOlnianychmetod oraz ,,ostroSciq" klasyfikacji.

Podstawowym podzialem metod wyceny przedsiebiorstw jest podzial na
metody majqtkowe i metody dochodowe15. Wymienione grupy reprezentujq zupelnie
odmienne filozofie. Pierwsza filozofia to tak zwane podejScie majqtkowe (property
approach - grupa metod majqtkowych). Drugq moZna okreSliC mianem podejScia
dochodowego (income approach - grupa metod dochodowych). Wedlug koncepcji
majqtkowych biznes wart jest tyle, lie jest wart przynaleZny do niego majqtek.
Zaletami tej grupy metod sq miedzy innymi: wzglqjna prostota, latwoSC interpretacji i

porOwnah wynikOw wycen oraz stosunkowo niewielka dyspersja wynikOwnawet przy
bardzo duzej liczbie niezaleZnych ekspertyz. Podstawowe wady to nieuwzg|ednianie

" RozrOZnianiejedynie trzech podejsc jest domenqanglosaskiej praktyki wyceny przedsiebiorstw (USA, Wlk. Brytania,
Australia, Nowa Zelandia), opisywanq przez takie autorytety dziedziny,jak Shannon P. Pratt (Business ValuationDiscounts and
Premiums, 2009) oraz Christopher Mercer (Business valuation.' an integrated theory, 2007). W warunkach Europy
kontynentalnejwyrOZniasie jeszcze grupe metod mieszanych (nie jest to jednak podejSciemieszane).

" Por. np. E.A. Helfert: Techniquesof Financial Analysis. 6th edit. Irwin, Homewood 1987, s. 337-376.
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moZliwoSci rozwojowych biznesu i stopnia efektywnego wykorzystania posiadanego
majqtku oraz opieranie sie, na danych nie zawsze odzwierciedlajqcych rzeczywistq
wartoSC uZytkowq skladnikOwmajqtku. WSrOd omawianej grupy metod do najbardziej
znanych naleZq: wycena wedlug wartoSci ksiegowej, wycena wedlug wartoSci
skorygowanych aktywOw netto, wycena wedlug wartoSci odtworzeniowej i

wycena
wedlug wartoSci likwidacyjnej.

MySl przewodnia podejScia dochodowego sprowadza sie, do stwierdzenia, Ze
biznes jest wart tyle, lie przyniesie dochodu poczqwszy od dzisiaj do
nieskohczonoSci. Fundamentalnq zaletq tej grupy metod jest uwzghqdnianie w
wynikach wyceny moZliwoSci rozwojowych biznesu. GlOwne wady to relatywnie
wieksza zloZonoSC oraz znaczne ryzyko popelnienia bledow lub dokonywania
Swiadomych manipulacji. Najczqsciej stosowane metody wchodzqce w sklad tej
grupy to metoda zdyskontowanych przeplywOw pienieznych, metoda przyszlych
zyskOworaz metoda wskaZnika cena/zysk.

W ramach powyZszego podzialu, w ktOrym kryterium jest przedmiot wyceny
(czyli majqtek firmy lub jego zdolnoSC do generowania nadwyZek pienieznych),
niektOrzy autorzy wyrOZniajq jeszcze tak zwane metody rynkowe, zwane teZ
metodami mnoZnikOw rynkowych'6. WyrOZnianie tej grupy metod przy tak
zdefiniowanym kryterium moZe budziC pewne wqtpliwoSci. Metody te - w zaleZnoSci

od przyjetego mnoZnika - moZna, bowiem w zasadzie zawsze przypisaC albo do
podejScia dochodowego (na przyklad wspomniana metoda wskaZnika cena/zysk),
albo do podejScia majqtkowego (na przyklad metoda wskaZnika cena/wartoSC
ksiegowa). Gdyby dokonaC jednak pewnej modyfikacji tego kryterium przez
wyodrebnienie metod ze wzg|edu na podstawowe ZrOdlo informacji sluZqce do
wyznaczania wartoSciArmy, wOwczasmoZna by mOwiC o:

- metodach dochodowych, ktOre opierajq sie, na szczegOlowych
prognozach przyszlych dochodOw (w sensie przeplywOw pienieZnych,
zyskOw lub dywidend);

- metodach majqtkowych, zasadzajqcych sie, na szczegOlowych
szacunkach wartoSciposzczegOlnychobiektOwmajqtku;

- metodach rynkowych, opierajqcych sie, na wyprowadzaniu wartoSci firmy

z porOwnah z pewnymi wskaZnikami (mnoZnikami) wystepujacymi na
rynku.

ROwnieZ ten podzial moZe budziC kontrowersje, gdyZ nie pozwala na
bezdyskusyjne zakwalifikowanie kaZdego ze sposobOw wyceny do jednej z grup.
Pewne zacieranie rOZnic nastepuje w szczegOlnoScina styku metod majqtkowych
i rynkowych (na przyklad szczegOlowe szacunki wartoSci odtworzeniowej rOZnych

aktywOw oparte na notowaniach z rynku moglyby byC zaliczone do obu grup

- aczkolwiek zgodnie z intencjq tej klasyfikacji powinny byC uwzg|ednione w grupie
metod majqtkowych).

'6 j. Gajdka: Metodywyceny przedsiebiorstwa. W: Vademecum prywatyzacji 1/. Poltext, Warszawa 1992, s. 71-
73.
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Stosunkowo duZym uznaniem cieszy sie, podzial metod wyceny
przedsiebiorstw i ich skladnikOwmajqtkowych na:

- metody oparte na wycenie aktywOw,

- metody dochodowe,

- metody mieszane.

W praktyce podzial ten odpowiada klasyfikacji metod wedlug przedmiotu

wyceny wyodrebnia, bowiem metody majqtkowe (metody oparte na wycenie
aktywOw) i metody dochodowe. pojawia sie, tu dodatkowa grupa, reprezentujqca tak

zwane metody mieszane, ktOre faktycznie trudno uznaC za jakis odrebny, szczegOlny
sposOb ustalania wartoSci. WSrOd metod mieszanych znajdujq sie zarOwno proste
Srednie wyznaczane na podstawiewczeSniej przeprowadzonych szacunkOwwartoSci

z wykorzystaniem podejSciadochodowego i majqtkowego (metoda berlihska, metoda
szwajcarska), jak i bardziej wysublimowane metody, sprowadzajqce sie, do
szacowania dodatkowej wartoSci ponad wartoSC ucieleSnionq w majqtku
przedsiebiorstwa (rOZne warianty metody nadwyZki zyskOw)". Znacznie wieksza
estymq - zarOwno w teorii, jak i w praktyce - cieszq sie, rOZne warianty metody
nadwyZki zyskOw'8.

1' Metody mieszane sq prezentowane w licznych opracowaniach. Zob. np. R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek:
op. cit., s. 55-63; A. Kamela-Sowihska: Metody wyceny przedsiebiorstw i ich sk/adnikOw majqtkowych,
StowarzyszenieKsiegowychw Polsce, Warszawa 1994, s. 31-32.

" Zob. np. L Guatri: op. cit., s. 112-143; S.P. Pratt, R.F. Reilly, R.P. Schweihs: op. cit., s. 286-297;G.M. Gomes:
Excess Earnings, Competitive Advantage and Goodwill Value, ,,Joumal of Small Business Management" 1988,
July, s. 22-31.
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Rysunek 5. Klasyfikacja metod wyceny majqtku oraz wartoSci przedsieebiorstwa
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ZrOdlo: Kierunki przekszta/ceh w/asnoSciowych w gospodarce. Aspekt teoretyczno-praktyczny. Red.R. Borowiecki. Wyd. 2.
TNO1K,KrakOw1991, s. 192.

Rysunek 5 grupuje metody wyceny wedlug przedstawionego podzialu na
metody wyceny aktywOw, metody dochodowe i metody mieszane. Klasyfikacja ta
rOwnieZ moZe budziC wqtpliwoSci, niemniej warto la poznaCz uwagi na wspomnianq
popularnoSC tego podejScia. Rysunek 6. zawiera bardziej praktyczny sposOb podzialu
metod wyceny przedsiebiorstw, ktOra jest rozwinieciem przedstawionej wczeSniej
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klasyfikacji metod ze wzg|edu na podstawowe ZrOdlo informacji sluZqce do
wyznaczania wartoSci firmy. W ujeciu tym wyrOZnia sie, metody:

- dochodowe,

- majqtkowe,

- mieszane,

-
porOwnawcze.

Ten wlaSnie podzial przyjmuje sie,, jako podstawowy sposOb klasyfikowania
metod wyceny przedsiebiorstw.

Rysunek 6. Metodywyceny przedsieebiorstw
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VI. Wycena udzialOw Grzegorza Kamihskiego w spOlce WORX
ConsultingSp. z o.o.

SpOlka WORX Consulting Sp. z o.o. w dniu 20.06.2006 r. zostala wpisana do
rejestru przedsiebiorcOw prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Koszalinie lX
WydzialKrajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000259049.

lnformacja odpowiadajqca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsi@iorcOw:
Dane podmiotu

WORX Consulting spOlka z ograniczonqodpowiedzialnoSciq
REGON: 320219280, NIP: 6692424037

Siedziba i adres podmiotu
ul. zwyciestwa42, 75-037 Koszalin

Informacje o umowie
1. Akt Notarialny z dn.02.06.2006r.,sporzqdzony przez Notariusza Romualda Okulicza w Kancelarii
Notarialnej w Darlowie przy ul. PowstahcOwWarszawskich 43,Repertorium A Nr 2785/2006;
2. 18.03.2008 R., Repertorium A Nr 1833/2008, Andrzej Korewicki Kancelaria Notarialna w
Warszawie, zmieniono par.:7,8,11 i 14 oraz usunieto par. 17 Umowy, sprostowano Aktem z dnia
04.04.2008 r. Repertorium 2131/2008

Dane wspOInikOw
Baldys Rafal Sebastian - 1401 udzialOwo lqcznej wartoSci70.050,00 zl
Borkowski Adam - 200 udzialOwo lqcznej wartoSci 10.000,00zl
Kamihski Grzegorz - 200 udzialOwo lqcznej wartoSci 10.000,00zl
CzasnojCMichal Marek - 200 udzialOwo lqcznej wartoSci 10.000,00 zl

Kapital spOlki
WysokoSCkapitalu zakladowego - 100.050,00 zl

Organ uprawniony do reprezentacjipodmiotu
Zarzqd

SposOb reprezentacji podmiotu
Reprezentacja jednoosobowa

Dane osOb wchodzqcych w sklad organu
Baldys Rafal Sebastian - Prezes Zarzqdu

PrzedmiotdzialalnoSci
1.Przedmiot przewaZajqcejdzialalnoSciprzedsiebiorcy
71, 12, Z, DzialalnoSCw zakresie inZynierii i zwiqzane z niq doradztwo techniczne
2.Przedmiot pozostalej dzialalnoSciprzedsiebiorcy
59, 20, Z, DzialalnoSCw zakresie nagrah dzwiekowych i muzycznych
63, 1 1, Z, Przetwarzanie danych; zarzqdzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
dzialalnoSC
62, 09, Z, Pozostala dzialalnoSCuslugowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
73, 20, Z, Badanie rynku i opinii publicznej
70, 22, Z, Pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnoScigospodarczej i zarzqdzania
62, 03, Z, DzialalnoSCzwiqzana z zarzqdzaniem urzqdzeniami informatycznymi
73, 11, Z, DzialalnoSCagencji reklamowych
74, 20, Z, DzialalnoSCfotograficzna
18, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOSN|KO\N INFORMACJI

W'yceniajqc'y wskazuje, iZ w aktach KRS znajdujq sire sprawozdania
finansowe za lata 2017-2021. Ponizej wyceniajqcy prezentuje dosteepnebilanse i

rachunki zyskOw i strat.
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Tabela 1 Bilanse WORX Consulting Sp. z o.o.

Analizowaneokresy 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

A. Aktywatrwale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Aktywaobrotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASYWA

A. Kapital(fundusz)wlasny 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Kapital (fundusz) podstawowy 100 050,00
II. NaleZnewplaty na kapital podstawowy
(wielkoSC ujemna)

Ill. Udzialy (akcje) wlasne (wielkoSCujemna)

lV. Kapital (fundusz) zapasowy
V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI. Pozostalekapitaly (fundusze rezerwowe)

VII. Zysk (strata) netto z lat ubieglych -15 775,05

VIII. Zysk (strata) netto

lX. Odpisy z zysku netto w ciqgu roku
obrotowego (wielkoSC ujemna)

B. Zobowiqzaniai rezerwyna zobowiqzania 186 973,20 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Rezerwy na zobowiqzania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Zobowiqzaniadlugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ill. ZobowiqzaniakrOtkoterminowe 186 973,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Wobecjednostekpowiqzanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wobecpozostalychjednostek 186 973,20 0,00 0,00 0,00 0,00

a) kredyty i poZyczki
b) z tytulu emisji dluZnych papierOw
wartoSciowych
C) inne zobowiqzaniafinansowe

d) z tytulu dostaw i uslug, o okresie
186 973,20 0,00 0,00 0,00 0,00

wymagalnoSci:

- do 12 mieskecy 186 973,20 0,00 0,00 0,00 0,00

- powyzej 12 mieskecy

e) zaliczki na otrzymane dostawy

f) zobowiqzaniawekslowe

g)z tytulu podatkOw,cel, ubezpieczeh i innych
Swiadczeh
h) z tytulu wynagrodzeh

i) inne

3. Funduszespecjalne

lV. Rozliczeniamiedzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasywa razem 186 973,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela 2 RachunkizyskOw i strat WORX Consulting Sp. z o.o.

Analizowane okresy 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

A. Przychodynettoze sprzedaZy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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B. Koszty dzialalnoScioperacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. Zysk I Strataze sprzedaZy(A-B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D. Pozostaleprzychodyoperacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E. Pozostalekoszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F. Zysk / Stratana dzialalnoScioperacyjnej
(C"D-E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G. Przychodyfinansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H. Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I. Zysk I Strata brutto na dzialalnoScigosp.
(F"G-H) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J Wynik zdarzetinadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K. Zysk / Stratabrutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L. Podatekdochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M. Pozostaleobowiqzkowezmniejszenia
zysku (zwiekszeniastraty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N. Zysk I Stratanetto (K-L-M) 0,00 0,00

"

0,00 0,00 0,00

Biorqc pod uwaqee powyZsze dane, nie moZna do wYcenV SpOlki
zastosowaCzadnej metod'y.

Zgodnie z oSwiadczeniem Upadlego z dnia 14.02.2023 r. Upadly nie posiada
ostatniego sprawozdania finansowego sporzqdzonego przez spOlke, oraz bilansu

oraz rachunku zyskOw i strat, nie posiada ostatniej deklaracji CIT, nie ma wiedzy czy
spOlka prowadzi dzialalnoSC, czy jej nie prowadzi, nie wie czy spOlka posiada majqtek
ani jakie sq aktualne zobowiqzania spOlki, nie wie czy wobec spOlki toczyly sie, lub
toczq postepowania egzekucyjne, nie posiada dokumentOwdotyczqcych postepowan
egzekucyjnych ani innych dokumentOwdotyczqcych dzialalnoSci spOlki.

Majqc na uwadze powYZsze wyceniajqcy wskazuje, iZ spOlka
WORX Consulting Sp. z o.o. nie posiada obecnie Zadnej wartoSci
rynkowej, stqd rOwnieZ udzialy przynaleZne do Grzeqorza
Kamihskieqo nie posiadajq Zadnej wartoSci.

Wyceniajqcy wskazuje, iZ w wypadku koniecznoSci podiecia
przez Syndyka w toku likwidacji majqtku upadleqo prOby sprzedaZy
teqo skladnika majqtkoweqo z racji, iZ Zadna sprzedaZ w ujeeciu

rynkowym nie moZe odbyC sit; tytulem darmym powoduje, Ze dla
celOw wdroZenia procedury sprzedaZy wysteepuje koniecznoSC
zarekomendowania wartoSci przedmiotoweqo pakietu udzialOw
przynaleZnych do upadleqo w SpOlce WORX Consulting Sp. z o.o.
na najniZszympoziomie wartoSci tj. 0,01 zl (jeden qrosz).

r

.
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ZastrzeZeniado raportu
1. Niniejszy raport nie moZe byC wykorzystany do Zadnego innego celu niZ
okreSlony i nie moZe byC publikowany w caloSci w jakimkolwiek dokumencie bez
zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treSci takiej publikacji.
2. Wykonawca nie bierze na siebie odpowiedzialnoSci za wady ukryte i

ewentualne skutki wykorzystania raportu.
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