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wycena firmy
Jeszcze kilka lat temu polscy przedsiębiorcy
decydowali się na wycenę własnych firm tylko
w przypadku transakcji M&A. Obecnie widoczny
jest coraz większy potencjał tego rozwiązania sięga się po nie debiutując na giełdzie czy
oceniając skuteczność osób zarządzających.
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Czym właściwie jest wycena firmy?
Wycena przedsiębiorstwa to zespół procedur, analiz i ocen,
które prowadzą do oszacowania wartości firmy w jednostkach
pieniężnych według stanu w określonym czasie.
Wartość przedsiębiorstwa ustalona w procesie wyceny nie musi być tożsama z jego
ceną w transakcji sprzedaży. Na właściwą cenę wpływa bowiem wiele zmiennych
czynników, takich jak sytuacja gospodarcza kraju, atrakcyjność rynku, strategia
rozwojowa firmy, zasoby ludzkie, charakter i sposób wykorzystania posiadanych
aktywów. Można więc powiedzieć, że wycena firmy to proces szacowania ceny
za aktywa i za korzyści, które firma osiąga dzięki ich efektywnemu zagospodarowaniu.
Jest ona sporządzana na określony czas - wycena z jednego miesiąca może różnić się
od tej w następnym. Zmienność ta jest jednak pożądana – nie chodzi bowiem
o określenie wartości firmy raz na zawsze, lecz obserwowanie jak kształtuje się ona
w czasie, dzięki pozyskaniu nowych klientów, powziętym inwestycjom czy koniunkturze
w branży. Rynek jest bowiem jak żywy organizm i co chwilę pojawiają się na nim
nowe informacje, które wpływają na kondycję i działalność przedsiębiorstw.
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W jakim celu przeprowadza się wycenę?
Potrzeba przeprowadzenia wyceny firmy kojarzy się głównie z procesem jej sprzedaży
lub fuzji z innym podmiotem. W praktyce ma ona znacznie szerszy zakres zastosowań,
do których należą m.in.: debiut na giełdzie, planowanie strategiczne czy też dokładna
ocena efektywności zarządzania firmą.
Wycena przedsiębiorstwa pozwala oszacować jego całkowitą wartość rynkową w jednostkach
pieniężnych. Składają się na nią zarówno aktywa trwałe (np. nieruchomości, maszyny),
obrotowe (np. środki pieniężne), jak i niematerialne (np. know-how, reputacja przedsiębiorstwa).
Nie tylko M&A
Najpowszechniejszą motywacją do przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa są transakcje M&A.
Dzięki niej zarówno kupujący, jak i sprzedający mogą w łatwy sposób uzyskać najistotniejsze dla nich
szczegóły oraz prognozy, a tym samym określić min/max cenę, jaką zdolni są zapłacić. Podobne
zastosowanie ma ona w przypadku podmiotów notowanych na giełdach papierów wartościowych.
Posiadanie takiego dokumentu znacząco ułatwia podjęcie decyzji o kupnie lub sprzedaży danego
waloru, a także uzasadnia cenę akcji oferowanych w ramach IPO.
Wyceny mają również duże znaczenie w przypadku decyzji i planów strategicznych. Odgrywają
kluczową rolę przy nowych inwestycjach, zarówno w kontekście samych produktów, jak i np. wyborze
nowych rynków. Ułatwiają też określenie ścieżki rozwoju danego przedsiębiorstwa: Czy zgodnie
z prognozami wartość danego podmiotu będzie rosnąć, czy jednak warto pomyśleć nad jego sprzedażą.
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W jakim celu przeprowadza się wycenę?
Należy też wymienić tutaj pozostałe zastosowania takie jak chociażby wniesienie częściowo lub
w całości przedsiębiorstwa jako aportu, zlikwidowanie go czy nawet ubezpieczenie.

Zróżnicowane funkcje
Mnogość zastosowań wyceny przedsiębiorstwa pozwala sprowadzić ją do kilku podstawowych
funkcji, jakie może pełnić. Pierwszą, a zarazem najważniejszą jest funkcja informacyjna. Dane zawarte
w przygotowanych przez specjalistów raportach pokazują dokładnie tendencje rozwojowe zarówno
w kontekście całości firmy, jak i jej poszczególnych segmentów.
Wycena przedsiębiorstwa pełni również funkcję argumentacyjną – pozwala na umiejętne wykorzystanie
informacji i wzrost siły przetargowej danej strony transakcji podczas negocjacji. W przypadku konfliktu
między stronami wyniki wyceny zrealizowanej przez niezależnego eksperta pozwalają na
przezwyciężenie rozbieżności i realizację transakcji. Istotna jest również funkcja doradcza, która na
podstawie uzyskiwanych danych pozwala opracować dość szczegółowe rekomendacje.
Decydując się na wycenę, należy pamiętać, że istnieje kilka sposobów przeprowadzania tego
procesu, natomiast sam dobór powinien być uzależniony od specyfiki danego podmiotu.
Warto zatem skonsultować się w tej kwestii ze specjalistą, by zastosowana metodyka spełniała
narzucone wymagania.
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W jakim celu przeprowadza się wycenę?
M&A
Oferty publiczne (IPO)
Ocena efektywności

•Wycena uzasadnia cenę ofertowanych akcji

•Opcje menedżerskie

Identyfikacja determinant
wartości

•Udział poszczególnych elementów w wartości
firmy

Planowanie strategiczne

•Jakie dalsze kroki należy podjąć w stosunku do
przedsiębiorstwa?

Inne
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•Określenie min/max ceny
•Wycena nienotowanych na giełdzie spółek

•Wniesienie firmy jako aportu
•Ustalenie zabezpieczenia kredytu
•Ubezpieczenie przedsiębiorstwa
•Likwidacja przedsiębiorstwa

Korzyści z wyceny
Wiedza na temat wartości firmy przynosi jej właścicielom i osobom zarządzającym
szereg korzyści.
Dzięki wykorzystaniu informacji zaczerpniętych z wyceny pozycja przetargowa firmy zostaje wzmocniona.
Właściciel zostaje wyposażony w argumenty, których może użyć podczas pertraktacji cenowych.
Zlecając sporządzenie wyceny niezależnym ekspertom, strony transakcji są lepiej przygotowane do
przyszłych negocjacji – niezbędne informacje cenowe pozwalają podać ofertę wyjściową i możliwości
ustępstw, a sprzedaż odbywa się w oparciu o precyzyjne dane finansowe. Samo podjęcie decyzji
o zasadności transakcji M&A jest także dużo łatwiejsze.
Wycena dostarcza także informacji dla środowiska zewnętrznego firmy. Dotyczą one przede wszystkim
osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych, pozycji rynkowej i szans na rozwój, a odbiorcami są
potencjalni inwestorzy, analitycy i dziennikarze. Wycena pełni więc funkcję komunikacyjną, która wpływa
na reakcje rynku kapitałowego rzutując niejednokrotnie na ceny akcji spółek. Wzmacnia także pozycję
negocjacyjną firmy w kontaktach z bankami i innymi instytucjami finansowymi.
Nie należy także zapominać o wpływie wyceny na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wyniki mogą
zostać wykorzystane do opracowania nowych strategii wzrostu i rozwoju, skuteczniejszego kreowania
wartości dla właścicieli oraz do motywowania pracowników i kadry zarządzającej. Informacje uzyskane
dzięki sporządzonej wycenie są przydatne w procesach decyzyjnych dotyczących zmian w strukturze
kapitału, ograniczenia kosztów, planowanych inwestycji czy gamy oferowanych produktów.
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Metody wyceny: wariant majątkowy
W historycznie najstarszych metodach majątkowych, podstawą szacunków
wartości firmy jest posiadany majątek oraz zobowiązania. Termin „majątek” jest
w tym ujęciu rozumiany nie tylko jako aktywa wyszczególnione w bilansie, ale
również aktywa niematerialne, np. wypracowany know-how czy znaki handlowe.
Metoda wartości księgowej
Najprostsza i najmniej czasochłonna, gdyż dane potrzebne do sporządzenia wyceny pozyskuje się
bezpośrednio z bilansu spółki. Pierwszym sposobem działania w ramach tej metody jest pomniejszenie
księgowej wartości aktywów o kapitały obce (czyli zobowiązania spółki). Można także wziąć pod lupę
pasywa – wartość przedsiębiorstwa w tym przypadku będzie równa wartości kapitałów własnych.
Wadą tej metody jest brak realnej wartości aktywów i pasywów (wartość księgowa składników
majątkowych zwykle nie jest równa ich wartości rynkowej).

Metoda skorygowanej wartości księgowej
Zwana także metodą skorygowanych aktywów netto, stanowi rozwinięcie i udoskonalenie metody
wartości księgowej. Eliminuje podstawową wadę prostej wyceny bilansowej – pod uwagę brane są
skorygowane wartości aktywów i pasywów, co ma na celu sprowadzenie ich do wartości rynkowych.
Korekty dotyczą najczęściej wartości niematerialnych i prawnych, księgowej wartości środków
trwałych i wartości papierów wartościowych, a przeprowadzane są np. na podstawie operatorów
szacunkowych i polis ubezpieczeniowych.
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Metody wyceny: wariant majątkowy
Metoda odtworzeniowa
W praktyce stosowana dość rzadko, przydaje się zwłaszcza tym przedsiębiorcom,
którzy zastanawiają się czy lepiej jest nabyć podmiot czy też stworzyć go samemu
od podstaw. Określenie wartości odtworzeniowej brutto wymaga kalkulacji
poszczególnych składników majątku za pomocą porównania do cen rynkowych
lub przemnożenia przez ceny nowych składników skorygowane o stopień zużycia
tych znajdujących się w firmie. Następnie od otrzymanej wartości odtworzeniowej
odjąć należy wartość zobowiązań. Wadą tej metody jest trudność w oszacowaniu
takich walorów jak np. reputacja firmy.

Metoda likwidacyjna
Jak sama nazwa wskazuje, metoda ta znajduje zastosowanie dla przedsiębiorstw
znajdujących się w stanie upadłości lub nierentownych. Majątek wyceniany jest
po wielkości likwidacyjnej, przez co rozumie się wartość, za jaką mógłby on zostać
sprzedany po pomniejszeniu o koszty upłynnienia. Następnie od tej wartości
odejmuje się wartość zobowiązań. Technika ta pociąga za sobą konieczność
sporządzenia inwentaryzacji majątku firmy, oceny technicznej i faktycznego
zużycia.

wycena firmy

Metody wyceny: wariant majątkowy
Wady i zalety
Do niewątpliwych zalet metod majątkowych należy prostota obliczeń i łatwość
interpretacji, a także ich bieżący charakter (księgi prowadzone są na bieżąco).
Są odpowiednie dla firm posiadających duży majątek, ale generujących niewielkie
zyski. Podstawową wadą tej grupy jest natomiast to, że nie uwzględniają one
powiązań pomiędzy poszczególnymi składnikami, co często prowadzi do sytuacji,
w których otrzymana wartość będzie zaniżona w stosunku do wartości wewnętrznej
firmy. Metody majątkowe łatwo podlegają manipulacji i zależą od przyjętych
zasad księgowości. Nie uwzględniają także pozycji rynkowej, potencjału rozwoju
firmy i tzw. good will.
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Metody wyceny: wariant rynkowy
Podstawą metod rynkowych jest porównywanie z konkurencją. Wartość spółki jest
określana na podstawie informacji o mnożnikach, które zostały już wycenione przez
rynek finansowy. Są one konstruowane w sposób, który ma umożliwić wyrażenie
stosunku wartości rynkowej firmy do danej zmiennej ekonomicznej.
Procedura
Wycena metodą porównań rynkowych zaczyna się od wyselekcjonowania przedsiębiorstw do porównania.
Podstawową zasada, którą trzeba się kierować, jest wybór podmiotów z tej samej branży i o podobnej
strukturze aktywów, przychodów oraz kosztów. Następnym krokiem jest wybór wskaźnika służącego wycenie.
Do najczęściej branych pod uwagę należą:
P/E (cena akcji do zysku netto) – obrazuje kwotę, jaką trzeba zapłacić za złotówkę zysku księgowego
przedsiębiorstwa, przy czym trzeba pamiętać, że akcje spółki z niskim P/E wcale nie muszą być atrakcyjną
inwestycją – poziom wskaźnika może sugerować, że inwestorzy spodziewają się spadku zysków
przedsiębiorstwa i dlatego nisko wycenili jego papiery.
P/BV (kapitalizacja do wartości księgowej) - określa cenę za jedną złotówkę księgowej wartości majątku
spółki; poziom tego wskaźnika kształtuje się różnie w poszczególnych sektorach gospodarki, np. firmy
z branży technologicznej mają zwykle wysoki P/BV, co odzwierciedla ich potencjał rozwojowy i wysoką
stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.
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Metody wyceny: wariant rynkowy
P/S (kapitalizacja do przychodów ze sprzedaży) – związek pomiędzy wartością
przedsiębiorstwa a wielkością sprzedaży dostarcza informacji o tym, jaką kwotę
trzeba przeznaczyć na zakup złotówki wartości sprzedaży zrealizowanej przez
spółkę; jest to wskaźnik wykorzystywany często przy przejęciach.
EV/S (wartość przedsiębiorstwa do przychodów ze sprzedaży) – w przeciwieństwie
do P/S mnożnik ten uwzględnia strukturę finansowania danego podmiotu, jest więc
częściej od niego stosowany w wycenach nie związanych z przejęciami.
EV/EBITDA (wartość przedsiębiorstwa do zysku przed podatkiem, kosztami
finansowania dłużnego i amortyzacją) – wartość całej firmy jest odnoszona do
wyników operacyjnych z pominięciem kosztów bezwydatkowych, czyli
w przybliżeniu do zdolności spółki do generowania gotówki.
Wybierając odpowiedni mnożnik, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
zmienność w czasie (im mniejsza, tym lepiej), zróżnicowanie wartości wskaźnika
wśród firm wybranych do porównania (o czym za chwilę) oraz tożsamość danych
wyjściowych, które zostały użyte do konstrukcji danego wskaźnika, z danymi
wycenianego podmiotu.
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Metody wyceny: wariant rynkowy
Dla podmiotów z rynku publicznego podstawę wyceny stanowią mnożniki rynkowe
wyliczane na podstawie notowań akcji konkurencji na rynkach publicznych,
natomiast jeśli pod uwagę brane są mnożniki transakcyjne (tj. stosunek wartości
transakcji do odpowiednich wskaźników finansowych) – najczęściej wybiera się
te z rynku niepublicznego (choć w ich przypadku można także posłużyć się
wspomnianymi mnożnikami rynkowymi). Do obliczenia wartości wycenianego
podmiotu stosuje się ogólny wzór:

VE = MPP * WEWP
gdzie: MPP oznacza średnią wartość jednego z wyżej wymienionych
mnożników firm, które wybrano do porównania, a WEMP – wielkość ekonomiczną
odpowiadającą przedsiębiorstwu poddawanego wycenie. Wzór ten należy
zastosować po obliczeniu wielkości wskaźników dla firm porównywalnych oraz
po wyciągnięciu z nich średniej arytmetycznej. Ostatnim krokiem jest naniesienie
korekt.
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Metody wyceny: wariant rynkowy
Wady i zalety
Do niezaprzeczalnych zalet metody rynkowej należy jej popularność wśród
inwestorów oraz uwzględnienie bieżącej sytuacji rynkowej. Pomimo, iż technika ta
wydaje się także stosunkowo szybka i niezbyt kłopotliwa, należy zdać sobie sprawę
z jej kilku mankamentów.
Jednym z nich jest choćby problem doboru odpowiednich jednostek
porównawczych, gdyż powinny one się charakteryzować nie tylko zbliżonym
profilem działalności, ale również podobnymi perspektywami rozwojowymi.
Od strony analitycznej możemy rozwiązać ten problem w dwojaki sposób. Po
pierwsze ograniczyć liczbę do 2-3 podmiotów maksymalnie podobnych lub
alternatywnie przyjąć jako koszyk spółek porównywalnych szerokie spektrum
konkurentów, co powinno doprowadzić do wzajemnego znoszenia się
specyficznych odchyleń dla pojedynczych jednostek. Wadą tego podejścia jest
jednak bazowanie, w przypadku braku prognoz, na przeszłych, a nie przyszłych
danych finansowych podmiotów porównywalnych.
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Metody wyceny: wariant dochodowy
Ostatnia, najbardziej rozpowszechniona grupa metod wyceny, opiera się na
założeniu, że firma jest dobrem, którego wartość zależy od korzyści finansowych,
które przyniesie swojemu właścicielowi w przyszłości. Estymacja odbywa się na
bazie oczekiwanych przepływów pieniężnych, które należy dyskontować stopą
odzwierciedlającą ryzyko każdego z nich.
Rodzaje metod dochodowych
Do metod dochodowych zalicza się następujące techniki: zdyskontowanych przepływów pieniężnych
(DCF), zdyskontowanych EVA, zdyskontowanych zysków, zdyskontowanych dywidend i skorygowanej
wartości bieżącej (APV). Wśród z nich na szczególną uwagę zasługuje metoda zdyskontowanych
przepływów pieniężnych, czyli DCF (ang. Discounted Cash Flow).

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
Podejście DCF jest najtrudniejsze, ale pozwala pozyskać zleceniodawcy najwięcej informacji. Istnieje
wiele odmian wyceny wartości przedsiębiorstwa tą metodą, które różnią się między sobą poziomem
szczegółowości, określaniem stopy dyskontowej i sposobem obliczania prognozowanych przepływów
pieniężnych. Główna trudność polega na tym, że istnieje konieczność sporządzenia długoterminowych
prognoz finansowych dla spółki poddawanej wycenie. Warto podjąć jednak ten trud, gdyż właściwie
przeprowadzony proces estymacji pozwala uzyskać ilościową ocenę wpływu różnorodnych czynników
na wartość przedsiębiorstwa.
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Metody wyceny: wariant dochodowy
Główną techniką wyceny bazującą na zdyskontowanych przepływach pieniężnych jest model
dwufazowy, który po początkowym okresie zmiennej dynamiki zakłada stabilizację przedsięwzięcia
przy stałej stopie wzrostu. W praktyce wycena jest sumą dwóch części: zdyskontowanych
przepływów pieniężnych w okresie prognozy (zwykle 8-10 lat) oraz wartości końcowej, zwanej
rezydualną. W pierwszym z okresów prognozuje się więc decydujące o wielkości przepływów
pozycje bilansu i rachunku zysków i strat, natomiast w drugim (po 10 latach) zakłada się
stabilizację przedsiębiorstwa, oznaczającą w praktyce wzrost przepływów w stałym tempie.

Wady i zalety
Metody dochodowe mają liczne zalety: uwzględniają potencjał rozwoju firmy, sposób
finansowania działalności i wartość pieniądza w czasie. Zastosowanie wielu zmiennych
pozwala na wykonanie naprawdę dokładnej wyceny. Stosując metody dochodowe dąży się do
oszacowania wewnętrznej wartości - czy to składnika (jeżeli podstawą są generowane przez niego
wpływy) czy też całego przedsiębiorstwa.
Oczywiście takie szerokie uwzględnienie nie tylko uwarunkowań 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 przedsiębiorstwa, z drugiej jednak powoduje jego bardzo mocną wrażliwość na przyjęte
założenia w związku z czym łatwo można dokonywać manipulacji. Zadania nie ułatwia wysoki
poziom skomplikowania oraz trudność w szacowaniu wielu zmiennych i stopy dyskonta.
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Metody wyceny: wariant dochodowy
Wycena przedsiębiorstwa

wycena firmy

Metody majątkowe

Metody DCF

Źródło danych

Nakłady poniesione na aktywa

Przepływy pieniężne

Zalety

- Łatwość prowadzenia obliczeń
oraz ich interpretacji
- Bazowanie na bieżących
danych księgowych
- Zastosowanie przy aktywach
materialnych i niematerialnych

- Uwzględnianie potencjału
wzrostu i rozwoju firmy
w przyszłości
- Wysoka dokładność dzięki
uwzględnianiu wielu
zmiennych

Wady

- Brak możliwości uwzględnienia
niektórych nakładów
finansowych (koszty utopione)
- Utrudniona ocena wartości
kapitału ludzkiego
- Bazowanie na archiwalnych
i obecnych danych – brak
uwzględnienia przyszłości

- Skomplikowana procedura
przeprowadzania
- Trudności w estymacji
wynikające z wielu zmiennych

Metody wyceny: wariant dochodowy
Główną techniką wyceny bazującą na zdyskontowanych przepływach pieniężnych jest
model dwufazowy, który po początkowym okresie zmiennej dynamiki zakłada stabilizację
przedsięwzięcia przy stałej stopie wzrostu. W praktyce wycena jest sumą dwóch części:
zdyskontowanych przepływów pieniężnych w okresie prognozy (zwykle 8-10 lat) oraz
wartości końcowej, zwanej rezydualną. W pierwszym z okresów prognozuje się więc
decydujące o wielkości przepływów pozycje bilansu i rachunku zysków i strat, natomiast
w drugim (po 10 latach) zakłada się stabilizację przedsiębiorstwa, oznaczającą
w praktyce wzrost przepływów w stałym tempie.

Wady i zalety
Metody dochodowe mają liczne zalety: uwzględniają potencjał rozwoju firmy, sposób
finansowania działalności i wartość pieniądza w czasie. Zastosowanie wielu zmiennych
pozwala na wykonanie naprawdę dokładnej wyceny. Stosując metody dochodowe
dąży się do oszacowania wewnętrznej wartości - czy to składnika (jeżeli podstawą są
generowane przez niego wpływy) czy też całego przedsiębiorstwa.
Oczywiście takie szerokie uwzględnienie nie tylko uwarunkowań 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 przedsiębiorstwa, z drugiej jednak powoduje
jego bardzo mocną wrażliwość na przyjęte założenia w związku z czym łatwo można
dokonywać manipulacji. Zadania nie ułatwia wysoki poziom skomplikowania oraz
trudność w szacowaniu wielu zmiennych i stopy dyskonta.
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Problematyka wyceny firmy
Właściwe oszacowanie wartości przedmiotu to jedno
z kluczowych wyzwań decydujących o sukcesie każdej
transakcji kupna/sprzedaży.
Ustalenie ostatecznej wartości podmiotu, np. podczas negocjowania umowy
inwestycyjnej w ramach procesu M&A, jest trudne z uwagi na sam subiektywizm
pojęcia „wartość”. Problem stanowi również fakt, iż wycena przedsiębiorstwa jest
połączeniem zarówno teorii, jak i praktyki wynikającej z posiadanego przez autora
doświadczenia zawodowego, ale również od stopnia, w jakim zaangażował się
i zrozumiał prowadzony przez dany podmiot model biznesowy. Należy bowiem
pamiętać, że o faktycznej wartości rynkowej danego przedsiębiorstwa bardzo
rzadko decydują wyłącznie uwzględnione w bilansie składniki aktywów. W związku
z tym, utożsamianie wartości z wielkością kapitałów własnych jest niepoprawne.
Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest rozbieżność pomiędzy wartościami
bilansowymi a faktyczną wartością godziwą możliwą do oszacowania np. na bazie
zdolności do generowania przepływów pieniężnych przez poszczególne składniki
w przyszłości.
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Najczęstsze pytania dotyczące wycen
Kiedy powinno się przeprowadzić wycenę (przy podejmowaniu decyzji
o wzięciu kredytu, pozyskaniu inwestora, sprzedaży udziałów, fuzji,
przejęciu?)
Czas przeprowadzania wyceny jest ściśle powiązany z jej celem. W przypadku, gdy stanowi ona
jedno z narzędzi kontrolnych, a więc jest podstawą przy planowaniu strategicznym, powinna
być dokonywana i raportowana okresowo.
Przy procesach, takich jak: przekształcenia własnościowe czy pozyskanie kapitału dłużnego,
gdzie zabezpieczeniem mają być akcje/udziały spółki, warto dokonać ją na możliwie
najwcześniejszym etapie. Pozwoli to na identyfikację obszarów, w których będzie można
wdrożyć działania naprawcze/rozwojowe, co przy ostatecznej transakcji może wpłynąć
na dodatkowy wzrost w stosunku do wartości wstępnej.

Czy sporządzanie wyceny różni się w zależności od wielkości firmy?
Jeśli chodzi o samą metodykę, istnieją bardzo niewielkie różnice pomiędzy dokonywaniem
wyceny firmy o przychodach rzędu kilkuset milionów złotych a mała firmą rodzinną (różnica
dotyczy czasu sporządzenia wyceny). W przypadku metody dochodowej sprowadzają się one
do uwzględnienia większego ryzyka z tytułu działalności mniejszej jednostki w stopie
dyskontowanej. Jest ona wymagana przez dawcę kapitału, a przy tym odzwierciedla ryzyko
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Najczęstsze pytania dotyczące wycen
Czy firma zajmująca się tworzeniem wycen musi posiadać specjalne
uprawienia?
Jest to zależne od terytorium. W krajach, takich jak Stany Zjednoczone czy Kanada występuje
osobna certyfikacja biegłych w zakresie wyceny. W Polsce dotychczas licencjonowanie nie
powstało, dlatego jednym z ważniejszych czynników decydujących o wyborze usługodawcy
powinno być jego dotychczasowe doświadczenie.

Czy te same mechanizmy stosuje się wyceniając poszczególne aktywa
przedsiębiorstw, np. markę?
Generalnie tak. Kluczowy w tego typu wycenach będzie cel, ponieważ będzie determinował on
wybór metodyki. Nieco inaczej przygotowuje się ten proces, chcąc wprowadzić podziały majątkowe
w ramach restrukturyzacji, a inaczej by udzielić licencji na wykorzystywanie marki.
Ogół sposobów służących dokonywaniu oszacowania wartości marki może zostać sklasyfikowany
w dwóch dominujących grupach tj. metodach marketingowych (uproszczonych) oraz finansowych.
W ramach tych pierwszych podstawą dokonania wyceny są przychody generowane przez markę,
które są następnie korygowane o relacje występujące pomiędzy klientem a marką ustalone na
bazie przeprowadzonych badań marketingowych. Metody te są bardzo często stosowane
w publikowanych rankingach wartości marek. Niemniej z uwagi na uzależnienie wartości marki od
opinii klientów mogą występować pomiędzy poszczególnymi latami duże wahania wartości jak
również rozbieżności w zależności od przyjętej metodyki.
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Najczęstsze pytania dotyczące wycen
Do czego poza transakcjami M&A zarządy wykorzystują wyceny?
Zakres zastosowań jest stosunkowo szeroki. Liczną grupę klientów stanowią podmioty
wykorzystujące uzyskane dane w szeroko rozumiany zarządzaniu strategicznym. Mniej
skomplikowane staje się również określenie ścieżki dalszego rozwoju przedsiębiorstwa,
a zatem odpowiedź na pytanie, czy zgodnie z prognozami wartość danego podmiotu
będzie rosnąć, czy jednak warto znaleźć dla niego nowego właściciela.
Poza tym jest też grono innych działań, w których wycena przedsiębiorstwa będzie
znacząco ułatwiać ich przebieg. Może być to np. kontrola wyników w przypadku
programów opcji managerskich, wnoszenie całości lub fragmentu przedsiębiorstwa jako
aportu czy też ubezpieczenie firmy od wydarzeń losowych.

Czy istnieją prawne uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw?
Metody wyceny przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części nie zostały
dotychczas unormowane w sposób bezwzględnie wiążący. Nie istnieje również
zamknięty i komplementarny zbiór przepisów mających zastosowanie przy tym procesie.
Brak jednolitych regulacji prawnych to przede wszystkim efekt tego, że nie sposób w pełni
skodyfikować procesu, który może odnosić się do podmiotów o zróżnicowanej specyfice,
formie prawnej, aktywach czy strukturze właścicielskiej. Są jednak normy, które pozwalają
go częściowo ustrukturyzować.
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Najczęstsze pytania dotyczące wycen
Komitet Międzynarodowych Standardów Wyceny opracował dokument zawierający
międzynarodowe normy w tym zakresie. Zawiera on nie tylko wytyczne zalecane w procesie
oceny wartości przedsiębiorstwa, ale również operaty szacunkowe oraz rekomendacje
dotyczące ich stosowania. Reguły te nie są bezwzględnie wiążące, jednakże stanowią zbiór
dobrych praktyk i wskazówek określających pewne ogólnie przyjęte zasady zarówno
etyczne, jak i metodyczne. Zmierzają one do wyeliminowania znacznych dysproporcji w
zakresie wyników wyceny dokonanej przykładowo w odniesieniu do składników majątku
takiego samego rodzaju. Reguły te mogą mieć również zastosowanie w przypadku sporów
sądowych dotyczących wyniku wyceny, jak również wątpliwości, co do wartości wyceny ze
względów podatkowych.
Ustawodawca polski mając świadomość istnienia wielu uwarunkowań mogących mieć
wpływ na przyjęcie określonej metody wyceny, pozostawił w tym zakresie dość szeroki
margines wyboru.
Wśród ważniejszych aktów prawnych zawierających przepisy regulujące przeprowadzanie
procesu określenia wartości składników majątku można wymienić ustawę o rachunkowości,
która ma zastosowanie do wyceny składników majątkowych i kapitału przedsiębiorstwa.
Innym aktem jest też kodeks spółek handlowych wskazujący zasady wyceny akcji i udziałów
w razie ich umarzania czy też w przypadku przeprowadzania procesów transformacyjnych
przedsiębiorstw.
Podsumowując, wycena spółki niepublicznej nie jest procesem ujednoliconym, a właściwe
jej wykonanie wymaga udziału doświadczonego eksperta.
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Najczęstsze pytania dotyczące wycen
Taki specjalista na podstawie informacji uzyskanych od zleceniodawcy,
w szczególności dotyczących celu dokonania wyceny, dokona analizy
niezbędnych dokumentów, dobierze odpowiednie metody jej przeprowadzenia
a w rezultacie sporządzi raport uwzględniający najważniejsze elementy.
W przypadku spółek publicznych sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej - wycena
stanowiąca podstawę rekomendacji ma obostrzenia prawne.

Czy przeprowadzona wycena może stanowić wskaźnik dla
inwestorów?
Mówiąc w kontekście opiniowania danej inwestycji – tak.
Podejmując decyzję o ulokowaniu kapitału, należy brać pod uwagę możliwie
najszersze spektrum czynników. Potencjalny inwestor, który otrzyma dostęp do
tego typu danych zyskuje większą świadomość w zakresie ewentualnych szans
i zagrożeń, które mu towarzyszą, dlatego wzrasta prawdopodobieństwo podjęcia
racjonalnej decyzji.
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rozdział 2.

wycena marki
Marka stanowi jedno ze źródeł generujących
wartość przedsiębiorstwa. Aby zarządzający mogli
maksymalizować jego wartości, konieczne jest
podjęcie działań zmierzających do efektywnego
zarządzanie marką. Nieodzowny elementem tego
procesu jest pomiar jej kapitału, czyli ujęcie jej
wartości w jednostkach pieniężnych.
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Czym jest marka?
Ostatnie 25 lat charakteryzowało się intensywnym wzrostem znaczenia
aktywów niematerialnych w działalności gospodarczej. A jak można
rozumieć pojęcie samej marki?
Marka (ang. brand) to znak firmowy towaru lub producenta. Jedna z jej koncepcji obejmuje
zarówno sam produkt, jak również wszelkie wartości dodatkowe z nim związane, wyróżniające
towar na tle innych, podobnych wytworów konkurencji. Druga koncepcja zakłada, że brand
obejmuje tylko wartość dodaną otrzymywaną przez klienta w momencie zakupu, która jest przez
niego postrzegana jako wymierna korzyść.
Niezależnie od przyjętej definicji marka stanowi jeden z podstawowych czynników decydujących
o sukcesie przedsiębiorstwa. Umożliwia ona bowiem nabywcom identyfikację produktu, co przy
ich obecnej homogenizacji jest niezwykle istotne i może pozwolić producentowi uzyskać określoną
marżę, nierzadko sporo wyższą niż konkurencji. Trzeba jednak zaznaczyć, że wartość marki jest
istotna nie tylko w branży dóbr konsumpcyjnych, ale równie dobrze może być decydująca w
przypadku organizacji użyteczności publicznej, przedsiębiorstw handlowych, firm produkcyjnych
czy instytucji finansowych. Szacuje się, że w zależności od branży i rynku funkcjonowania
przedsiębiorstwa, zasoby niematerialne mogą stanowić od 50% do 90% jego wartości.
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Brandy – tendencje światowe
Wzrost znaczenia aktywów niematerialnych w gospodarce jest
niezaprzeczalnym faktem.
Szacunki przeprowadzane dla spółek wchodzących w skład indeksu S&P500 wskazują, że
w roku 1975 o wartości rynkowej podmiotów decydowały w przeważającej mierze posiadane
przez nie aktywa trwałe, odpowiadające w owym czasie średnio za 83% kapitalizacji rynkowej.
W roku 2010 role się odwróciły, a udział wartości materialnych spadł do 20%.
Przypuszczać można, że na taki obrót sprawy duży wpływ miał z jednej strony rozwój nowych
gałęzi gospodarki, jak choćby sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych
czy przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego. Z drugiej strony, pod presją
konkurencyjną know-how wykształcił się również w firmach produkcyjnych, co mobilizowało
przedsiębiorstwa choćby do wdrażania nowoczesnych metod produkcji.

Najcenniejsze marki świata
Pozycja w
2013 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Marka
Apple
Google
IBM
McDonald's
Coca-Cola
AT&T
Microsoft
Marlboro
Visa
China Mobile

Wartość w 2013 r.
[mln $]
185 071
113 669
112 536
90 256
78 415
75 507
69 814
69 383
56 060
55 368

Zmiana wartości
marki
+1%
+5%
-3%
-5%
+6%
+10%
-9%
-6%
+46%
+18%

Źródło: 2013 BrandZ Top 100

Polskie realia
O ile wycena majątku rzeczywistego staje się w Polsce coraz
powszechniejszą usługą, pomiar kapitału marki sprawia zarządzającym
znacznie więcej trudności.
Pomimo niezaprzeczalnej istotności marki w działalności podmiotu gospodarczego, istnieje
problem jej ujęcia w sprawozdaniu finansowym, którego rozwiązanie jest ciągle poszukiwane
zarówno przez środowiska akademickie, jak i biznesowe. Intuicja podpowiada, że markę
należałoby zaklasyfikować w bilansie jednostki jako wartości niematerialne i prawne.
Bezpośrednie ujawnienie marki wypracowanej we własnym zakresie nie jest jednak
dopuszczalne przez regulacje prawne, gdyż wskazują one na możliwość ujęcia jedynie
nabytych praw majątkowych. Na dodatek istnieje również wymóg wiarygodnej wyceny,
który w przypadku własnej marki mógłby być trudny do spełnienia.
Do niedawna najczęściej stosowanym rozwiązaniem tego problemu było wnoszenie
aportem marki wypracowanej we własnym zakresie do spółki zależnej w zamian za
wyemitowane udziały. W ten sposób marka mogła być ujawniona w bilansie (spółki zależnej
lub w sprawozdaniu skonsolidowanym bezpośrednio, jednostkowo w spółce dominującej
jako aktywa finansowe w postaci udziałów), a podlegając amortyzacji przynosiła również
korzyści kosztowe.
Z jednej strony podatkowy charakter tego kosztu obniżał zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego, z drugiej spadek księgowego wyniku finansowego miało charakter
bezwydatkowy – nie wpływało więc na ocenę dochodowości biznesu. Niestety ostatnio
dokonana nowelizacja przepisów podatkowych sprawiła, iż rozwiązanie takie stało się
zdecydowanie mniej opłacalne.
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Przesłanki wyceny brandu
Wycena marki jest skomplikowanym procesem, który należy zacząć od
odpowiedzi na proste pytanie: po co wyceniać?
Podobnie jak w przypadku dokonywania wyceny przedsiębiorstwa, również przy szacowaniu
wartości marki istotny jest cel dokonywania tej czynności, który warunkuje wybór metody. Wśród
najbardziej popularnych a zarazem najważniejszych przesłanek wyceny marki wymienia się:
 transakcje fuzji i przejęć, gdzie konieczność wynika z ustalania ceny transakcyjnej oraz
późniejszego podziału goodwill na poszczególne składowe kapitału intelektualnego,
 transakcje sprzedaży marek,
 licencjonowanie marki ustalenie wartości konieczne jest dla określenia wielkości
oczekiwanych opłat licencyjnych od podmiotów zewnętrznych,
 zarządzanie marką w grupie kapitałowej - znak towarowy często służył jako instrument
planowania podatkowego, w związku z czym istnieje konieczność określenia jego ceny zarówno
dla celów aportowych jak również na wypadek zastrzeżeń organów skarbowych co do
wysokości transferów pieniężnych pomiędzy podmiotem zależnym a spółką matką (ceny
transferowe),
 podziały majątkowe w ramach restrukturyzacji,
 zarządzanie marketingowe i planowanie strategiczne w tym ustalenie i alokacja zasobów na
działania marketingowe poszczególnych marek oraz ocena efektywności wdrożonych działań,
 identyfikację i kwantyfikację aktywów niematerialnych.
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Problematyka wyceny marki
Obecnie wyzwaniem każdego managera jest właściwe zarządzanie kapitałem
intelektualnym, który wyjaśnia rozbieżności pomiędzy wartościami bilansowymi
a wyceną rynkową przedsiębiorstw. Jednym z jego kluczowych, a zarazem
stosunkowo łatwo identyfikowalnych elementów, jest marka. Pozostawiając na
boku dywagacje odnośnie tego, czym faktycznie ona jest, musimy zdawać sobie
sprawę z istnienia kilku istotnych problemów, przed którymi stają managerowie
chcący wykorzystać to aktywo w procesie zarządzania wartością.
Po pierwsze, marki wytworzonej we własnym zakresie nie możemy zaklasyfikować
do bilansu – zabraniają tego Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
a ustawa o rachunkowości wprost wskazuje, iż przedmiotem ujawnienia po stronie
aktywów mogą być jedynie składniki nabyte.
Drugim problemem jest właściwe oszacowanie wartości marki. Z uwagi na
zależność sposobu wyceny od celu jej dokonania, możemy uzyskiwać różne
wartości tego samego brandu.
Oczywiście wspomniane trudności nie oznaczają, że pieniężne ujęcie marki jest
niemożliwe. Niemniej jednak, wymaga ono sporego nakładu pracy oraz bardzo
dobrego rozeznania specyfiki marki i działalności, w której jest ona użytkowana
przez sporządzającego wycenę.
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Metody wyceny marki: podejście kosztowe
Ze względu na cel, metody wyceny możemy zakwalifikować do dwóch głównych grup.
Pierwszą stanowią metody marketingowe, gdzie przychody generowane przez markę
korygowane są o relację na linii klient-marka szacowaną na podstawie wyników badań.
Drugą, bardziej dokładną grupę, stanowią metody finansowe, w których przedmiotem
wyceny są dodatkowe (nadwyżkowe) korzyści, które osiąga przedsiębiorstwo z tytułu
posługiwania się konkretną marką w oznaczaniu swoich produktów, ponad korzyści, które
byłyby uzyskiwane, gdyby nie stosowano żadnej marki. W przypadku metod finansowych
możemy wyróżnić dodatkowo trzy główne podejścia szczegółowe do procesu wyceny,
tj. podejście kosztowe, rynkowe oraz dochodowe.

Podejście kosztowe
Jak sama nazwa wskazuje, metoda ta sprowadza się do oszacowania kosztów, jakie
należałoby ponieść, aby możliwe było osiąganie takich samych korzyści, jakie dostarcza nam
już istniejąca marka (wariant oparty na koszcie zastąpienia). Alternatywnie możemy posłużyć
się również historycznymi nakładami związanymi z wytworzeniem istniejącego brandu, które
zostaną zaktualizowane do wartości bieżącej na moment wyceny.
W skład sumowanych kosztów wejdą zatem nakłady poniesione na zaprojektowanie
i rejestrację znaku towarowego, koszty promocji i reklamy przypisane do tej konkretnej marki,
jak również pewna część kosztów funkcjonowania całego działu marketingu, które można
przypisać do rozwoju danej marki. Oczywiście pojawia się tutaj kilka zasadniczych
problemów.
Po pierwsze, metody te nie uwzględniają potencjalnych przepływów pieniężnych
wygenerowanych przez markę, przez co wartość otrzymana w tym podejściu będzie
w większości przypadków mniejsza niż w innych metodach, np. dochodowych.
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Metody wyceny marki: podejście kosztowe

Kolejno, wylistowanie wszystkich historycznych kosztów jest raczej niemożliwe w
kontekście brandów funkcjonujących na rynku kilkadziesiąt lat i więcej. Po trzecie
wreszcie, bazowanie na wysokich kosztach, poniesionych na wytworzenie marki,
raczej nie będzie zasadne, jeżeli nie odniosła ona oczekiwanego sukcesu rynkowego.
Mimo to przedstawiona metoda może być całkiem efektywna, jeżeli rozważmy
estymację wartości stosunkowo młodej marki konsumenckiej.
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Metody wyceny marki: podejście dochodowe
Metody oparte na podejściu dochodowym
Powyższe problemy nie występują w przypadku metod opartych na podejściu dochodowym,
gdzie wartość marki postrzegana jest przez pryzmat jej wpływu na wynik finansowy generowany
przez całe przedsiębiorstwo. Wśród licznych odmian tej metody, bodaj największą popularnością
cieszą się dwa podejścia: oparte na zysku nadwyżkowym oraz opłatach licencyjnych. Oba mają
za cel ustalenie konkretnych przepływów pieniężnych, które w bezpośredni sposób można
przypisać danej marce.
W podejściu opartym na zysku nadwyżkowym podstawą wyceny jest premia cenowa,
a w konsekwencji również marża, przewyższająca średnią branżową, jaką może wygenerować
przedsiębiorstwo dzięki wykorzystywaniu swojej marki. Porównuje się tutaj cenę analizowanego
produktu na tle produktów bez marki lub wyrobów o mało rozpoznawalnej marce. Kluczem do
właściwej wyceny jest dokładne rozeznanie grupy porównawczej tak, aby analiza była spójna
(tzn. dotyczyła tego samego segmentu produktowego), wyroby posiadały zbliżone cechy
funkcjonalne i były oferowane na tym samym obszarze geograficznym.
Z kolei metoda opłat licencyjnych bazuje na założeniu, że przedsiębiorstwo nieposiadające
własnego brandu byłoby skłonne zapłacić pewną kwotę, aby móc sygnować swoje wyroby
marką bezpośrednich konkurentów. W związku z tym firmy, które posiadają znaną markę, odnoszą
korzyść z tytułu „zwolnienia” z opłaty za jej użytkowanie. Wartość brandu to zatem bieżąca
wartość wszystkich przyszłych korzyści z tytułu zwolnień. Opłata najczęściej jest wyrażona jako stały
procent od generowanego obrotu. Niestety, stawki te nie są publicznie dostępne, stąd najczęściej
wykorzystuje się wyspecjalizowane bazy danych, jak np. RoyaltySource.com. Przykładem branży,
w której opłaty licencyjne doskonale zdają egzamin jest gastronomia, gdzie wiele restauracji
prowadzonych jest na zasadzie franszyzy.
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Metody wyceny marki: podejście dochodowe
Po ustaleniu wielkości przyszłych przepływów według jednego z dwóch powyższych
podejść, konieczne jest ich zdyskontowanie do wartości bieżącej. Użyta stopa
dyskontowa powinna odzwierciedlać ryzyko wynikające z niepewności co do ich
ostatecznej wielkości. Konieczne jest więc obliczenie współczynnika beta marki,
który będzie zależeć od jej siły na tle innych marek w danej branży.
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Metody wyceny marki: podejście rynkowe
Metody rynkowe
Osobną grupę metod wyceny marki stanowią metody rynkowe, oparte na
transakcjach porównywalnych. Punktem wyjścia są w nich brandy, które podlegały
transakcji kupna-sprzedaży. Niestety, pomimo metodologicznej poprawności
przytoczonego podejścia, w praktyce możliwości zastosowania tej metody są
bardzo ograniczone. Problemem jest brak w naszym kraju rynku, na którym
dokonywałyby się tego typu transakcje. Na dodatek transakcje tego typu niemal
zawsze owiane są tajemnicą handlową.
Z krótkiego przeglądu różnych metod i procesów wyceny widać zatem, że nie da
się wyróżnić jednej poprawnej metody, która pozwalałaby otrzymać obiektywną
wartość marki. Wsparcia w tym zakresie próżno szukać również w regulacjach
prawnych, bowiem w żaden sposób nie definiują one, która metoda powinna być
stosowana. Stopień skomplikowania całego procesu sprawia, że dla uzyskania
możliwie najbardziej miarodajnej wartości, kluczowym czynnikiem są kompetencje
i doświadczenie osób sporządzających tego typu wyceny.
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rozdział 3.

wycena opcji menedżerskich
W obecnej rzeczywistości gospodarczej coraz
większą wartość zyskuje budowanie trwałych
relacji ukierunkowanych na partnerstwo
i obopólne korzyści. Opcje menedżerskie
uzależniają wynagrodzenie kadry wyższego
szczebla od osiąganych wyników, co
doskonale wpisuje się w panujący trend.

Jak działają opcje managerskie?
Menedżer otrzymuje możliwość objęcia określonej liczby akcji spółki dla której
pracuje po ustalonej przez akcjonariuszy (lub zarząd) cenie lub nieodpłatnie – jako
dodatek do standardowego wynagrodzenia (ze względów podatkowych jest to
jednak prawie niespotykane w praktyce). Może skorzystać z tej opcji po kilku latach
i po spełnieniu określonych warunków (zwykle pozostaniu na stanowisku, gdy
przyjdzie czas realizacji). Podstawą systemu opcji menedżerskich jest cena akcji
spółki, której wzrost powyżej ustalonej ceny objęcia przez menedżera oznacza
osiągnięcie potencjalnie wysokiej stopy zwrotu. Sedno sprawy tkwi jednak w
związaniu kluczowej dla funkcjonowania podmiotu kadry kierowniczej z jej
właścicielami – premiowany pracownik dostaje bowiem szansę na partycypację
w zyskach (poprzez wzrost wartości akcji oraz, jeśli zdecyduje się ich nie
sprzedawać, dywidendę), co w naturalny sposób motywuje go do sprawniejszego
zarządzania przedsiębiorstwem.
Aby opcje realizowały swoje funkcje, trzeba sprostać kilku wyzwaniom.
Największym z nich jest zaprojektowanie programu opcji menedżerskich w sposób
odzwierciedlający cel strategiczny spółki, czyli wzrost jej wartości. Trzeba tutaj
pamiętać, że często przyjmowany jako główny miernik realizacji programu kurs
rynkowy, jest skuteczny jedynie w odniesieniu do kadry kierowniczej najwyższego
szczebla. Pracownicy spoza top managementu powinni mieć jasno wytyczone
możliwe do osiągnięcia cele, jakimi mogą być np. poziom sprzedaży lub wysokość
zrealizowanego zysku. Dobrym rozwiązaniem jest więc indywidualny dobór
mierników dla każdego obdarowanego.

Korzyści z wprowadzenia
Opcje menedżerskie skutecznie wpisują się w trend dążący do zapewnienia
podmiotom obustronnych korzyści. Ich wprowadzenie oznacza dla firmy
rozwiązanie jednego z podstawowych problemów zarządzania, a mianowicie
rozdziału między właścicielami i kierownictwem (objęcie akcji przez menedżerów
powoduje ograniczenie kosztów agencji, gdyż obie grupy posiadają wtedy
wspólny cel jakim jest wzrost wartości spółki).
Przedsiębiorstwo przyjmuje właścicielską kulturę organizacyjną, a dzięki
odpowiedniej motywacji zwiększa się efektywność pracowników. Spółka zwiększa
także swoją atrakcyjność na rynku pracy i skuteczniej pozyskuje nowych
menedżerów.
Za wady takiego rozwiązania można jedynie uznać rozwodnienie akcjonariatu
i poniesienie kosztu alternatywnego, wynikającego ze sprzedaży akcji po cenie
niższej od rynkowej.

Modele opcji: wariant warunkowy
Programy opcji menedżerskich można podzielić na dwie grupy: warunkowe
i bezwarunkowe.
Model warunkowy jest nastawiony na osiągnięcie przez spółkę konkretnych wyników, np.
określonego wzrostu EBIT, zysku, wzrostu przychodów, wzrostu notowań akcji spółki czy realizacji
prognoz zarządu.
Pracownicy wybrani przez zarząd lub radę nadzorczą mogą nabyć za niską stawkę lub objąć
nieodpłatnie warranty subskrypcyjne, upoważniające ich do złożenia zapisów na akcje emitowane
w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna tych akcji jest niższa od rynkowej. Przeprowadzenie
zapisów na emisję w ramach kapitału docelowego jest uwarunkowane osiągnięciem wcześniej
określonych wyników.
Programem najczęściej obejmuje się kluczowych dla spółki pracowników, takich jak kadra
zarządzająca czy osoby posiadające specyficzny know-how, np. główny inżynier. Rzadziej
konstruowane są programy, w których opcje przyznawane są wszystkim zatrudnionym.
W wyniku złożenia warrantu i akcji otrzymujemy opcję kupna (call). Jeśli oczekiwane wyniki nie
zostały osiągnięte, pracownik, który ją nabył, nie ponosi żadnego kosztu (jeśli obejmował bezpłatnie)
lub jego strata ogranicza się do wydatku na warrant. Możliwy zysk jest co prawda uzależniony od
konkretnych osiągnięć, jednakże praktycznie nieograniczony i dość pewny ze względu na cenę
emisyjną niższą niż rynkowa.
Długość trwania programu wynosi zwykle 3 lata i jest uwarunkowana maksymalnym okresem
ważności kapitału docelowego. Czasami możliwości wykorzystania warrantów są rozgraniczone
na kilka okresów, np. każdego roku istnieje możliwość wykorzystania 1/3 posiadanych warrantów.

Modele opcji: wariant bezwarunkowy
Model bezwarunkowy jest z kolei nastawiony wyłącznie na wzrost wartości spółki.
W tym przypadku kluczowi pracownicy nabywają lub otrzymują warranty
subskrypcyjne, upoważniające ich do złożenia zapisów na akcje emitowane
w ramach kapitału docelowego.
W przeciwieństwie do modelu warunkowego, cena emisyjna akcji jest wyższa
od aktualnej ceny rynkowej. W ten sposób potencjalna strata pracowników jest
ograniczona wydatkiem na warranty lub też nie istnieje w ogóle (jeśli były one
obejmowane bezpłatnie). Pojawienie się zysku jest jednak uwarunkowane
wzrostem kursu akcji powyżej ceny emisyjnej, która w chwili rozpoczęcia
programu jest zazwyczaj znacznie oddalona od ceny rynkowej.
Przeprowadzenie zapisów jest najczęściej ograniczone wąskim przedziałem
czasowym. Okres trwania całego programu wynosi zwykle do 3 lat.
W tym przypadku również stosowane jest rozgraniczenie możliwości
wykorzystania warrantów na kilka okresów.

Metody wyceny
Do oszacowania wartości opcji wykorzystuje się zwykle jedną z trzech
podstawowych metod: model drzewa dwumianowego,
model Blacka – Scholesa lub model Monte Carlo.
Model drzewa dwumianowego (zwany też modelem sieciowym) polega na oszacowaniu
przyszłych ścieżek, po których może podążać cena akcji. Oszacowaną wartość programu
w każdej ze ścieżek należy później korygować
o prawdopodobieństwo jej uzyskania. Opiera się on na założeniu, że ceny na rynku zmieniają
się tylko w ustalonych momentach. Podstawą modelu są dwa możliwe scenariusze zmian
kursu instrumentu bazowego: wzrost lub spadek. Pomimo, że charakteryzuje się on
skomplikowaną postacią, pozwala na elastyczne dostosowanie do specyficznych warunków
wycenianych opcji. W modelu dwumianowym można uwzględnić szczegółowe warunki
opcji.
Model Blacka – Scholes’a, będący najpopularniejszą metodą wyceny opcji, jest rozwinięciem
modelu dwumianowego zakładającego, że cena akcji zmienia się w każdej chwili,
w wycenie można więc zastosować ciągłe rozkłady statystyczne, pozwalające na
dokładniejsze przybliżenie wartości godziwej opcji. Minusem tej metody jest fakt, że wycenić
można w ten sposób jedynie opcje europejskie i nie ma możliwości uwzględnienia bardziej
skomplikowanych konstrukcji.
Model symulacji Monte Carlo zaliczany jest do metod numerycznych, wykorzystywanych
m.in. w wycenie instrumentów finansowych. Opiera się głównie na użyciu wyników
zachowania losowego danych parametrów do rozwiązania problemu w sytuacji, gdy
zastosowanie podejścia analitycznego jest niemożliwe lub zbyt czasochłonne. Model ten
pozwala na wycenę opcji w warunkach powszechnej obojętności względem ryzyka.

Metody wyceny
Proces waluacji opcji można przedstawić za pomocą trzech kroków:
 Stworzenie wielu losowych przebiegów ceny instrumentu bazowego w oparciu
o dany rozkład prawdopodobieństwa stóp zwrotu,
 Obliczenie końcowej wartości opcji dla każdego z przebiegów,
 Uśrednienie i zdyskontowanie na moment bieżący.
Przewaga tej techniki nad modelem Blacka - Sholesa polega na tym, że podobnie
jak w modelu dwumianowym, istnieje możliwość uwzględnienia szczegółowych
warunków opcji. W symulacji można używać różnego rodzaju parametrów, dzięki
czemu metoda ta jest chętnie używana w wielu branżach. Nadaje się do wyceny
najbardziej skomplikowanych programów opcyjnych.
Nie istnieje jeden standard wskazujący na najlepszy model wyceny opcji.
Dokonując wyboru należy kierować się przede wszystkim konstrukcją programu
opcji i warunkami szczegółowymi, jak również charakterystyką danego podmiotu.
Warto w tym zakresie zasięgnąć opinii profesjonalnego doradcy.
Problematyka opcji managerskich
Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, istnieje
obowiązek wyceny przyznanych opcji według wartości godziwej. Na ogół
przydzielane są one nieodpłatnie, jednak pomimo bezwydatkowego charakteru
spółka musi ująć ich wartość jako koszt, który obciąży wynik finansowy. Precyzyjne
określenie wartości opcji jest kluczowe, gdyż zapewnia zgodność w sprawozdaniach
finansowych spółki i pozwala uniknąć tworzenia kolejnych korekt.
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