
FIRMA 

Praktyczne aspekty wyceny 
przedsiębiorstwa 
Polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na 
przeprowadzenie wyceny zarządzanych przez nich 
firm. Znajomość łącznej wartości aktywów pozwala im 
optymalizować strategię biznesową tak, by przynosiła jak 
największe zyski. Na czym dokładnie polega ten proces? 

• Określenie min/max ceny 

• Wycena notowanych na 
giełdzie spółek 

Oferty publiczne (IPO) 

• Wycena uzasadnia cenę 
ofertowanych akcji 

Ocena efektywności 

• Opcje managerskie 

Planowanie strategiczne 

• Jakie dalsze kroki należy 
podjąć w stosunku do 
przedsiębiorstwa? 

Wniesienie części/cało
ści przedsiębiorstwa jako 
aportu 

kredytu 

Ubezpieczenie przedsiębior-

Likwidacja przedsiębiorstwa 

W ycena przedsiębiorstwa 
może być przeprowadzana 
w różnych celach. Podsta

wę stanowią oczywiście procesy fuzji 
i przejęć, jednakjest to zaledwie frag
ment szerokiego pola zastosowań. 
Często decydują się na nią podmio
ty, które chcą wykorzystać uzyskane 
dane w zarządzaniu strategicznym. 
Usprawniając działalność czy redu
kując koszty wiadomo, w których 
obszarach należy rozpocząć. Innym 
przykładem zastosowania są cho
ciażby IPO, kontrola wyników spółki 
czy wnoszenie jej jako aportu. 

Cel a metoda wyceny 
Metody dokonywania wyceny 

przedsiębiorstwa można zaklasyfi
kować do 3 grup: majątkowych, ryn
kowych oraz dochodowych. Możliwe 
jest także występowanie metod mie
szanych. 

W metodach majątkowych pod
stawą szacunków wartości przedsię
biorstwa jest posiadany majątek oraz 
zobowiązania firmy. Termin mają
tek jest w tym ujęciu rozumiany nie 
tylko jako aktywa wyszczególnione 
w bilansie, ale również aktywa nie
materialne, np. wypracowany know 
how czy znaki handlowe. Podstawo
wą wadą przytoczonej grupy metod 
jest brak uwzględnienia powiązań 
pomiędzy poszczególnymi składni
kami, co często będzie prowadzić do 
sytuacji, w których otrzymana war
tość będzie zaniżona w stosunku do 
wartości wewnętrznej przedsiębior
stwa. 

W przypadku metod rynkowych 

bazuje się na porównaniach z kon
kurencją. Podstawę wyceny stano
wią mnożniki rynkowe wyliczane 
na podstawie notowań akcji kon
kurencji na rynkach publicznych. 
Taka metodyka dotyczy podmiotów 
z rynku publicznego, natomiast jeśli 
pod uwagę brane są mnożniki trans
akcyjne (tj. stosunek wartości trans
akcji do odpowiednich wskaźników 
finansowych) - najczęściej wybiera 
się te z rynku niepublicznego. 

NIEMAL TE SAME 
MECHANIZMY STOSUJE SIĘ 

DO WYCENY 
KILKUOSOBOWEJ FIRMY 

I D O WYCENY SPÓŁKI 
WARTEJ KILKASET MLN PLN 

Pomimo, iż metoda ta wydaje się 
stosunkowo szybka i niezbyt kłopo
tliwa, należy zdać sobie sprawę z jej 
kilku mankamentów. Jednym z nich 
jest choćby problem doboru odpo
wiednich jednostek porównawczych, 
gdyż powinny one się charaktery
zować nie tylko zbliżonym profilem 
działalności, ale również podobnymi 
perspektywami rozwojowymi. Od 
strony analitycznej możemy rozwią
zać ten problem w dwojaki sposób. 
Po pierwsze, ograniczyć liczbę do 2-3 
podmiotów maksymalnie podob
nych lub alternatywnie przyjąć jako 
koszyk spółek porównywalnych sze
rokie spektrum konkurentów, co po
winno doprowadzić do wzajemnego 
znoszenia się specyficznych odchy
leń dla pojedynczych jednostek. 

W ramach ostatniej, najbardziej 
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rozpowszechnionej metodyki wyce
ny, podstawą są sformułowane ocze
kiwania odnośnie przyszłości danego 
przedsiębiorstwa. Estymacja odbywa 
się na bazie oczekiwanych przepły
wów pieniężnych, które należy dys
kontować stopą odzwierciedlającą 
ryzyko każdego z nich. Można zatem 
powiedzieć, iż metoda ta dąży do 
oszacowania wewnętrznej wartości 

METODY DOKONYWANIA 
WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA 

MOŻNA ZAKLASYFIKOWAĆ 
DO 3 GRUP: 

MAJĄTKOWYCH, 
RYNKOWYCH ORAZ 

DOCHODOWYCH 

czy to składnika (jeżeli podstawą są 
generowane przez niego wpływy) czy 
też całego przedsiębiorstwa. 

Oczywiście takie szerokie 
uwzględnienie nie tylko uwarun
kowań wewnętrznych spółki, ale 
również perspektyw rozwoju rynku 
czy całej gospodarki, w zakładanych 
prognozach na kolejne lata z jednej 
strony pozwala na budowę modelu 
możliwe najbardziej dopasowanego 
do specyficznej sytuacji przedsiębior
stwa, z drugiej jednak powoduje jego 
bardzo mocną wrażliwość na przyję
te założenia, w związku z czym łatwo 
można dokonywać manipulacji. 

Jak wybrać usługodawcę? 
W krajach takich jak Stany 

Zjednoczone czy Kanada występu
je specjalna certyfikacja biegłych 
w zakresie wyceny. W Polsce tako
we licencjonowanie nie funkcjonu
je, dlatego jednym z ważniejszych 
czynników decydujących o wyborze 
usługodawcy powinno być jego do
tychczasowe doświadczenie. Modele 
przeprowadzania wyceny przedsię
biorstwa są ogólnodostępne, dlate
go nietrudno nawet początkującym 

• 

dotrzeć do niezbędnej informacji. 
Najważniejsza jest umiejętność do
pasowania danej metody do specyfi
ki przedsiębiorstwa. 

Warto również wiedzieć, że nie
mal te same mechanizmy stosuje 
się do wyceny kilkuosobowej fir
my i do wyceny spółki wartej kil
kaset mln PLN. Decydując się na 
metodę dochodową, różnica tkwi 
w uwzględnieniu większego ryzy
ka z tytułu działalności mniejszej 

jednostki w stopie dyskontowanej. 
Jest ona wymagana przez dawcę 
kapitału, a przy tym odzwierciedla 
ryzyko danego przepływu. Bardziej 
istotny jest sektor, w którym dane 
przedsiębiorstwo działa i sam sto
pień skomplikowania przepływów 
pieniężnych w jego obrębie, dlate
go warto zweryfikować znajomość 
branży przez osobę, której będzie
my chcieli powierzyć wycenę. • 

Mateusz Hyży 
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