
Michał Waluga 

Wiceprezes Grupy Trinity S.A. Radca prawny 
i adwokat. Specjalista z zakresu prawa 
gospodarczego i prawa spółek handlowych 

waz transakcji na rynku niepublicznym. Autor i współ
autor publikacji poświęconych praktycznym zagadnie
niom związanym z funkcjonowaniem spółek kapitało
wych oraz prowadzeniem procesów inwestycyjnych. 
Od lat wykorzystuje znajomość prawa w praktyce biz
nesowej. Bral udział w kilkunastu transakcjach na 
rynku niepublicznym, m.in.: przy zakupie 
Centrozłomu-Wrocław przez KGHM Ecoren, przy sprze
daży spółki Librus funduszowi Oresa Yentures. spółki 
CERKO Selenie FM oraz w upublicznieniu spółki 
Chemoservis-[>wory. Sprawuje funkcje członka rad 
nadzorczych i zarządów kilku spółek niepublicznych. 
Absołwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim 
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stać tę wiedzę w <Mfil ffli^^PW^n. O tym, co jest 
lencji i jakie są faktyczne korzyści z przeprowadze-
nowa z Michałem Walugą - wiceprezesem Grupy 
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chczas wyceny przedsiębiorstw byty 
kojarzone głównie z fuzjami i przejęcia
mi, na które decydują się raczej tylko 
duże podmioty. Obecnie widoczna jest 
jednak dywersyfikacja potrzeb, które 
motywują do skorzystania z tego typu 
usługi. Z czego to wynika? 

ĄicjMWaluga: Rynek wycen w Polsce suk-
7pc się rozwija, Z jednej strony nape-

kjąŁo przedsiębiorcy oraz inwestorzy, 
IÓK*PLaaczęli powoli odkrywać korzyści 

z wiedzy o wartości firmy, z drugiej nato
miast podmioty oferujące takie usługi, które 
starają się stopniowo zwiększać świadomość 
tej wartości wśród potencjalnych klientów. 
Rosnąca konkurencja powoduje też korzyst
ne z perspektywy usługobiorcy zmiany 
cenowe. Jeszcze kilka lat temu, zlecenie 
wyceny było znacznie droższe niż obecnie 
- usługa ta była dość elitarna. W tej chwili 
tę samą wiedzę można zdobyć już za kilka 
do kilkunastu tysięcy złotych. 

Do czego zatem poza transakcjami 
M6A zarządy wykorzystują wyceny? 
Zakres zastosowań jest stosunkowo szeroki. 
T.iczną grupę klientów stanowią podmioty 
wykorzystujące uzyskane dane w szeroko 
rozumiany zarządzaniu strategicznym. 
Znając wartość poszczególnych aktywów, 

można z łatwością zidentyfikować te 
z nich, które w największym stopniu wpły
wają na wartość firmy Usprawniając dzia
łalność, czy redukując koszty wiadomo, 
w których obszarach należy rozpocząć 
Mniej skomplikowane staje się również 
określenie ścieżki dalszego rozwoju przedsię
biorstwa, a zatem odpowiedź na pytanie, 
czy zgodnie z prognozami wartość danego 
podmiotu będzie rosnąć, czy jednak warto 
znaleźć dla niego nowego właściciela. 
Drugim równie istotnym obszarem sa IPO 
Znaczące turbulencje kursów i recesja 
gospodarcza sprawiają, że awersja do ryzyka 
wśród inwestorów rośnie. Transparentność 
staje się dla emitentów kluczowym aspek
tem. Dokładna znajomość zmieniającej się 
wartości firmy pozwala tworzyć bardziej 
efektywne prognozy, eo ułatwia odsprzedaż. 
oferowanych papierów wartościowych. 
Akcjonariusze z kolei mają dzięki temu pew
ność, że majątek finny pozwoli pokryć straty 
w przypadku ewentualnych problemów, 
fbza tym, jest też grono innych działań, 
w których wycena przedsiębiorstwa będzie 
znacząco ułatwiać ich przebieg. Może być to 
np, kontrola wyników w piz.ypadku progra
mów opcji managerskich, wnoszenie całości 
lub fragmentu przedsiębiorstwa jako aportu 
czy też ubezpieczenie firmy od wydarzeń 
losowych. 

Przeprowadzona wycena może stanowić 
wskaźnik dla inwestorów? 
Mówiąc w kontekście opiniowania danej 
inwestycji - tak. Podejmując decyzję o uloko
waniu kapitału, należy brać pod uwagę 
możliwie najszersze spektrum czynników. 
Potencjalny inwestor, który otrzyma dostęp 
do tego typu danych zyskuje większą świado
mość w zakresie ewentualnych szans i zagro
żeń, które mu towarzyszą, dlatego wzrasta 
prawdopodobieństwo podjęcia racjonalnej 
decyzji. 

Czy firma zajmująca się tworzeniem 
wycen musi posiadać specjalne uprawie
nia? 
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 jed
nym 7. ważniejszych czynników decydują
cych o wyborze usługodawcy powinno być 
jego dotychczasowe doświadczenie 

Znajomość metodyki nie jest waina? 
Stosowane modele mają charakter ogólno
dostępny. r.atwo zatem dotrzeć do schema
tów, które umożliwią przeprowadzenie 
wyceny Istotna jest umiejętność dopasowa
nia jej do specyfiki konkretnego podmiotu, 
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ponieważ tylko tym sposobem uzyska się 
odpowiednio precyzyjne wyniki. 

Jak wzorcowo przebiega sam proces? 
Stosowane metody można zaklasyfikować 
do trzech grup: majątkowych, rynkowych 
oraz dochodowych, z czego każda z nich 
bazuje na innym punkcie odniesienia. 
W razie potrzeby można też tworzyć różne
go rodzaju hybrydy 
W ujęciu majątkowym podstawę szacun
ków wartości przedsiębiorstwa stanowią, 
jak sama nazwa wskazuje, posiadany mają
tek oraz zobowiązania firmy Odnosi się 
ono nie tylko do aktywów wyszczególnio
nych w bilansie, ale również aktywów nie
materialnych, np. znaku towarowego. 
Metody rynkowe bazują na porównaniach 
z konkurencją. Ich podstawą są notowane 
przez konkurenta mnożniki rynkowe, 
a więc stosunek bieżącej kapitalizacji do 
odpowiednich wartości finansowych 
zaczerpniętych z bilansu oraz rachunku 
zysków i strat, dlatego wybiera się podmio
ty z rynku publicznego Natomiast jeśli 
pod uwagę brane są mnożniki transakcyj
ne (tj. stosunek wartości transakcji do 
odpowiednich wskaźników finansowych) 
- z niepublicznego Najpowszechniejszym 
sposobem na przeprowadzenie wyceny 
wciąż pozostaje ujęcie dochodowe 
Podstawą są w tym przypadku sformuło
wane oczekiwania odnośnie przyszłości 
danego przedsiębiorstwa. Estymacja bazuje 
na oczekiwanych przepływach pieniężnych, 
które należy dyskontować stopą odzwier
ciedlającą ryzyko każdego z nich. Można 
zatem powiedzieć, iż metoda ta dąży do 
oszacowania wewnętrznej wartości czy to 

składnika (jeżeli podstawą są generowane 
przez niego wpływy) czy też całego przedsię
biorstwa (jeżeli bazujemy na potocznie 
rozumianych przepływach do firmy). 

Każda z nich ma jednak wady, które bez 
adekwatnej wiedzy mogą przysporzyć 
problemów. 
Zgadza się - wszystkie mają nie tylko zalety, 
ale i wady Doświadczony analityk będzie 
potrafił jednak tak dobrać metodę, by zmak
symalizować obiektywizm wyniku wyceny 
Patrząc ogólnie na każde z ujęć, można 
wskazać ich sztandarowe słabości. Metody 
dochodowe charakteryzuje się dużą wrażli
wością na przyjęte założenia, w związku 
z czym stosunkowo łatwo można dokony
wać manipulacji danych. 
W ujęciach majątkowych nie są uwzględnia
ne powiązania pomiędzy poszczególnymi 
składnikami, co może skutkować zaniże
niem otrzymanej wartości w stosunku do 
realnej wartości przedsiębiorstwa. Z kolei 
przy metodach rynkowych problematyczny 
jest odpowiedni dobór jednostek porów
nawczych, gdyż powinny one się charaktery
zować nie tylko zbliżonym profilem działal
ności, ale również podobnymi perspektywa
mi rozwojowymi. 

Czy przy tak rozbudowanym rynku nie 
można nieco uogólnić danych zamiast 
szukać lustrzanego odpowiednika spółki? 
Od strony analitycznej możemy rozwiązać 
ten problem na dwa sposoby Po pierwsze 
ograniczyć liczbę do 2-3 podmiotów o naj
wyższym stopniu podobieństwa lub alterna
tywnie przyjąć szeroki zakres konkurentów, 
co powinno doprowadzić do wzajemnego 

znoszenia się specyficznych odchyleń dla 
pojedynczych jednostek. 

Skoro przy wycenach tak ważna jest spe
cyfika danej spółki, to jak przykładowo 
wpływa na to jej wielkość? 
Ten parametr ma akurat znikome znaczenie, 
ponieważ istnieją bardzo niewielkie różnice 
pomiędzy dokonywaniem wyceny firmy 
o przychodach rzędu kilkuset milionów zło
tych, a małą firmą rodzinną. 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 danego przepływu. Bardziej istotny 
jest sektor, w którym dane przedsiębiorstwo 
działa i sam stopień skomplikowania prze
pływów pieniężnych w jego obrębie 

Czy te same mechanizmy stosuje się 
wyceniając poszczególne aktywa przed
siębiorstw, np. markę? 
Generalnie tak. Kluczowy w tego typu wyce
nach będzie cel, ponieważ będzie determi
nował on wybór metodyki. Nieco inaczej 
przygotowuje się ten proces, chcąc wprowa
dzić podziały majątkowe w ramach restruk
turyzacji, a inaczej by udzielić licencji na 
wykorzystywanie marki. Ogół sposobów 
służących dokonywaniu oszacowania war
tości marki może zostać sklasyfikowany 
w dwóch dominujących grupach tj. meto
dach 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 przepro
wadzonych badań marketingowych. Metody 
te są bardzo często stosowane w publikowa
nych rankingach wartości marek. Niemniej 
z uwagi na uzależnienie wartości marki od 
opinii klientów mogą występować pomię
dzy poszczególnymi latami duże wahania 
wartości jak również rozbieżności w zależ
ności od przyjętej metodyki. 

Co należy zrobić, jeśli faktycznie takowe 
będą się pojawiać? 
Zbytnie odchylenia są niestety często skut
kiem nieprawidłowo przeprowadzonej wyce
ny Widać to w szczególności w działaniach 
młodych firm, które dopiero wchodzą na 
rynek. Można próbować zgłaszać swoje 
uwagi/spostrzeżenia, jednak nie przyniesie to 
zbyt wielkich korzyści. Najlepszym rozwiąza
niem będzie w takim przypadku przeprowa
dzenie tego procesu raz jeszcze przez odpo
wiednio wykwalifikowany podmiot, dlatego 
tak ważne jest, by weryfikować to już na 
etapie doboru partnera. 0 
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