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WPROWADZENIE 

1. Niniejszy raport z wyceny akcji spółki działającej pod firmą Organizacja Polskich 

Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. ul. Kabaretowa 21 z/s w Warszawie,   został 

wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego, biegłego sądowego w zakresie wyceny 

nieruchomości i wyceny przedsiębiorstw Wojciecha Rogowskiego. Niniejsza wycena 

została sporządzona  na zlecenie Syndyka Masy Upadłości Preska Sp. z o.o. w 

upadłości, jednego z akcjonariuszy wycenianej spółki tj. Organizacji Polskich 

Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. 

2. Przedmiotem zlecenia było określenie wartości rynkowej akcji spółki działającej pod 

firmą Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. ul. Kabaretowa 

21, 01-942 Warszawa. Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznych. Niniejsza wycena została sporządzona w 

celu ustalenia rynkowej wartości akcji stanowiących własność Preska sp. z o.o. w 

upadłości dla potrzeb ich sprzedaży w ramach trwającego postępowania 

upadłościowego.  

3. Przez przedsiębiorstwo (art. 55 Kodeksu cywilnego) należy rozumieć zorganizowany 

zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia 

działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: 

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części 

(nazwa przedsiębiorstwa); 

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i 

wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz 

prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych 

stosunków prawnych; 

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 

5) koncesje, licencje i zezwolenia; 

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 

8) tajemnice przedsiębiorstwa; 

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

4. Podstawą wyceny akcji spółki Organizacja Polskich Dystrybutorów 

Farmaceutycznych S.A. z siedzibą we Wrocławiu były: 

a) materiały sprawozdawcze pozyskane z  Krajowego Rejestru Sądowego; 

b) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, a także 

sprawozdania finansowe za 2017 i 2016 rok; 

c) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000059465; 
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d) Statut OPDF z dnia 21 marca 2018 roku 

e) Sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta za 2018 rok 

( tylko opinia bez raportu) 

f) Szczegółowa analiza poszczególnych pozycji aktywów i pasywów wg stanu 

na 31 grudnia 2018 roku 

5. Wycena akcji spółki została przeprowadzona podejściem majątkowym, metodą 

skorygowanych aktywów netto oraz podejściem dochodowym metodą 

zdyskontowanych strumieni pieniężnych. Wycena została przeprowadzona przy 

następujących ograniczeniach: 

 Brak możliwości szczegółowej identyfikacji poszczególnych składników 

majątku 

 Brak możliwości dokonania oględzin nieruchomości oraz ruchomych 

składników majątku 

 Brak możliwości sporządzenia operatów szacunkowych dotyczących wartości 

nieruchomości Spółki 

 Brak możliwości skonsultowania założeń w zakresie prognoz przychodów i 

kosztów z członkami Zarządu 

 Brak wiedzy o wynikach finansowych spółki osiąganych w 2019 roku (brak 

śródrocznego sprawozdania finansowego za 2019 roku, np. na 31 czerwca 

2019 roku) 

Niniejszym chciałbym zaznaczyć, że za pośrednictwem Pana Syndyka, a także 

bezpośrednio skierowałem do księgowej wycenianej Spółki, a także do Zarządu 

szereg pytań związanych z objaśnieniem poszczególnych pozycji majątku, przy czym 

zostały one pozostawione bez odpowiedzi. W związku z tym wycena mogła być 

oparta jedynie o ogólnodostępne sprawozdania finansowe. 

6. Prace analityczne i szacunkowe były prowadzone we wrześniu i  październiku 2019 

roku. 

7. Wartość akcji spółki została określona na dzień  

31 grudnia 2018 roku (tj. dzień sporządzenia ostatniego rocznego sprawozdania 

finansowego Spółki, którym biegły dysponował) 

8. Opracowanie to ma ustalić wartość rynkową akcji spółki  Organizacja Polskich 

Dystrybutorów Farmaceutycznych SA stanowiących własność Preska sp. z o.o. w 

upadłości dla potrzeb ich sprzedaży w ramach prowadzonego postępowania 

upadłościowego. 

9. Prezentowany raport z wyceny został podzielony na 7 rozdziałów. 
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ROZDZIAŁ I 

PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA WYCENY 

 

1.1 Podstawa formalna wyceny 

 

Zlecenie otrzymane od Syndyka Masy Upadłości Preska Sp. z o.o. w upadłości 

dotyczące określenia wartości rynkowej akcji spółki Organizacja Polskich Dystrybutorów 

Farmaceutycznych S.A. w celu ustalenia rynkowej wartości akcji stanowiących własność 

Preska Sp. z o.o. w upadłości dla potrzeb ich sprzedaży w ramach prowadzonego 

postępowania upadłościowego. 

 

1.2 Przedmiot wyceny 

 

Przedmiotem wyceny jest przedsiębiorstwo działające pod firmą Organizacja Polskich 

Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa. 

 Przez przedsiębiorstwo należy rozumieć zorganizowany zespół składników materialnych i 

niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje on w 

przypadku wycenianej spółki: 

a) oznaczenie indywidualizujące spółki lub jego wyodrębnione części (nazwa spółki); 

b) prawo własności do nieruchomości; 

c) prawo własności do ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, 

oraz inne prawa rzeczowe do ruchomości; 

d) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz 

prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych 

stosunków prawnych; 

e) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych; 

f) koncesje, licencje i zezwolenia; 

g) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 

h) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 

i) tajemnice spółki; 

j) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
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1.3 Zakres wyceny 

 

W  ramach niniejszego opracowania dokonano wyceny akcji spółki prowadzonej pod firmą 

Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA ul. Kabaretowa 21, 01-942 

Warszawa według stanu z dnia 31 grudnia 2018 roku i poziomu cen z dnia sporządzenia 

wyceny, w szczególności dokonano wyceny akcji spółki stanowiących własność spółki 

Preska sp. z o.o. w upadłości. 

 

1.4 Cel wyceny 

 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej akcji spółki działającej pod firmą 

Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA ul. Kabaretowa 21, 01-942 

Warszawa stanowiących własność Preska sp. z o.o. w upadłości dla potrzeb ich sprzedaży w 

procesie upadłości. 

 

1.5 Podstawy prawne wyceny 

 

Niniejszy raport z wyceny opracowano w oparciu o następujące akty prawne: 

1. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. 

poz. 2171 z dnia 7 grudnia 2016 roku). 

2. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 

poz. 1037) z późniejszymi zmianami. 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1025 

z dnia 29 maja 2018 roku);  

4. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. 2016 

poz. 1822 dnia z 31 sierpnia 2017 roku). 

5. Ustawa z dnia 29 września 1994  roku o rachunkowości (Dz. U. 2009 nr 152 poz. 1223 – 

tekst jednolity). 

6. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007 nr 

155 poz. 1095  - tekst jednolity). 

7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 

2000 nr 54 poz. 654 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 
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1.6 Źródła informacji 

 

Niniejszą wycenę sporządzono w oparciu o następujące informacje: 

a) materiały sprawozdawcze pochodzące z Krajowego Rejestru Sądowego; 

b) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, a także 

sprawozdania finansowe za 2017 i 2016 rok; 

c) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000059465; 

d) Statut OPDF z dnia 21 marca 2018 roku 

e) Sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta za 2018 rok 

( tylko opinia bez raportu) 

f) Szczegółowa analiza poszczególnych pozycji aktywów i pasywów wg stanu 

na 31 grudnia 2018 roku 

 

1.7 Daty istotne dla wyceny 

 

Data sporządzenia wyceny:                   14 października 2019 roku 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:      31 grudnia 2018 roku 

     (data sporządzenia ostatniego rocznego sprawozdania Spółki) 
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ROZDZIAŁ II 

PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE 

 

2.1 Dane identyfikujące wycenianą jednostkę 

  

Nazwa: Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A.  

Adres siedziby: ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa 

Regon: 871130142 

NIP :  8792088723 

 

Wyceniana Spółka wpisana jest do: 

- Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 

0000059465 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy 

Rejestrowy. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym: 14.11.2001 r. 

 

2.2 Stan prawny wycenianej  jednostki 

 

Spółka działa pod firmą: Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA 

z siedzibą w Warszawie. Umowa spółki statut (tekst jednolity) został przyjęty w dniu 21 

marca 2018 roku. 

Spółka została utworzona na czas nieokreślony. Zgodnie z zapisami w KRS wartość 

kapitału zakładowego wynosi 710 798 zł. (słownie: siedemset dziesięć tysięcy siedemset 

dziewięćdziesiąt osiem złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 355399 równych i 

niepodzielnych udziałów po 2 złote każdy. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. 

Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane pieniężnie i/lub niepieniężnie.   

Emisje akcji: 

1) Nazwa serii akcji A, 140 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 

akcję; 

2) Nazwa serii akcji B, 20 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję; 

3) Nazwa serii akcji C, 20 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję; 

4) Nazwa serii akcji D, 35 166 akcji uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję 

5) Nazwa serii akcji E, 40 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję; 

6) Nazwa serii akcji F, 10 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję; 

7) Nazwa serii akcji G, 59 233 akcje uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję 
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Na dzień 31 grudnia 2018 r akcjonariuszami Spółki są:  

 MEDICARE-GALENICA Sp. z o.o. w Katowicach, posiadający 32.667 akcji imiennych 

serii A o wartości 65.334,00 zł, 4.668 akcji imiennych serii B o wartości 9.336,00S, 

11.900 akcji imiennych serii C o wartości 23.800,OOzł. oraz 10,000 akcji imiennych 

serii E o wartości 20,000,00zł — łącznie 59.235 akcji na kwotę 118.470,00S  

 LUBFARM S.A., w Lublinie, posiadający 32.666 akcji imiennych serii A o wartości 

65.332,00 zł, 4.667 akcji imiennych serii B o wartości 9.334,00zt, 11.900 akcji 

imiennych serii C o wartości 23.800,OOzł. oraz 10,000 akcji imiennych serii E o 

wartości 20,000,00zł — łącznie 59.233 akcji na kwotę 118.466,00S  

 INTRA — Sp. z o.o. w Warszawie, posiadający 32.667 akcji imiennych serii A o 

wartości 65.334,00 zł, 4.666 akcji imiennych serii B o wartości 9.332,OOzł, 11.900 

akcji imiennych serii C o wartości 23.800,OOzł. oraz 10,000 akcji imiennych serii E o 

wartości 20,000,00S— łącznie 59.233 akcji na kwotę 118.466,00zt  

 HURTAP SA w Łęczycy, posiadający 32.667 akcji imiennych serii A o wartości 

65.334,00 zł, 4.666 akcji imiennych serii B o wartości 9.332,OOzł, 11.900 akcji 

imiennych serii C o wartości 23.800,00zt. oraz 10,000 akcji imiennych serii F o 

wartości 20,000,00z1 — łącznie 59.233 akcji na kwotę 118.466,00 zł.  

 PRESKA Sp. z o.o., we Wrocławiu, posiadająca- 9.333 akcji imiennych serii A o 

wartości 18.666,00 zł, 1.333 akcji imiennych serii B o wartości 2.666,00zt, 3.400 akcji 

imiennych serii C o wartości 6.800,00S. 35.166 akcji imiennych serii D o wartości 

70.332,00S. oraz 10,000 akcji imiennych serii E o wartości 20,000,00zł — łącznie 

59.232 akcji na kwotę 118.464,00 zł  

 NOVO S.A. w Tychach, posiadająca - 59.233 akcji imiennych serii G o wartości 

118.466,00 zł, 

 

Struktura akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco: 

Lp. Akcjonariusz 
Ilość akcji 

[szt.] 
Wartość 
akcji [zł] 

Struktura 
akcjonariuszy 

w % 

1. MEDICARE-GALENICA Sp. z o.o. 59 235 118 470 zł 16,67% 

2. LUBFARM S.A. 59 233 118 466 zł 16,67% 

3. INTRA — Sp. z o.o. 59 233 118 466 zł 16,67% 

4. HURTAP SA 59 233 118 466 zł 16,67% 

5. PRESKA Sp. z o.o. 59 232 118 464 zł 16,67% 

6. NOVO S.A. 59 233 118 466 zł 16,67% 
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Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu: zarząd 

Sposób reprezentacji podmiotu: do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych spółki składania podpisów upoważnieni są: 

a) przy zarządzie jednoosobowym - prezes zarządu samodzielnie  

 b) przy zarządzie wieloosobowym - każdy członek zarządu lub prokurent. 

 

Prezesem zarządu jest Pani Kośka Bożenna Janina, PESEL 54112405763. 

Członkiem zarządu jest Pani Paczkowska Borkowska Aleksandra Anna, PESEL 

66071300362 

 

Statut Spółki reguluje także kwestie zbycia akcji Spółki. Na mocy  par. 10 tego Statutu 

„Zbycie lub zastawienie akcji uzależnione jest od pisemnego zezwolenia rady Nadzorczej 

Spółki udzielanego w następującym trybie: 

1. Akcjonariusz chcący zbyć akcje zawiadamia o tym Przewodniczącego rady 

Nadzorczej oraz Zarząd. Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia 

zamiaru zbycia uchwałą podjętą zwykła większością głosów obecnych na 

posiedzeniu członków rady wskazuje nabywcę akcji oraz cenę zbycia, nie niższa niż 

wartość nominalna zbywanych akcji. Termin zapłaty za zbywane akcje wynosi do 60 

dni od dnia zawarcia umowy. 

2. W przypadku nie wskazania przez Radę Nadzorczą nabywcy Akcji w terminie 30 dni 

od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia, Akcjonariusz ma prawo zbyć akcje bez żadnych 

ograniczeń. 
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2.3 Przedmiot działalności Spółki 

 

Spółka Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. jest wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059465. Zgodnie z odpisem z KRS 

szeroko zdefiniowanym przedmiotem działalności spółki jest: 

1) pozostała działalność wydawnicza             

2) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej           

3) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej       

4) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji           

5) działalność związana z oprogramowaniem            

6) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki         

7) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi          

8) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych       

9) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność       

10) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana       

11) pozostałe pośrednictwo pieniężne             

12) pozostałe formy udzielania kredytów            

13) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych   

14) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek         

15) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi         

16) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja          

17) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania       

18) reklama               

19) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych      

20) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(internet)     

21) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach      

22) badanie rynku i opinii publicznej           

23) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana       

24) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek         
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25) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli       

26) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim    

27) działalność centrów telefonicznych (call center)           

28) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów        

29) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana       

30) praktyka lekarska ogólna             

31) praktyka lekarska specjalistyczna             

32) praktyka lekarska dentystyczna             

33) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana       

34) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi        

35) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców           

36) działalność organizacji profesjonalnych             

37) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

Analizowana Spółka zajmuje się przede wszystkim hurtową sprzedażą produktów 

leczniczych i materiałów medycznych. Przedsiębiorstwo to sześć niezależnych hurtowni 

regionalnych będących jednocześnie udziałowcami spółki.  

W skład grupy wchodzą: Hurtap S.A. - dystrybutor produktów i materiałów 

medycznych do aptek, Hurtownia Farmaceutyczna Intra Sp. z o.o., Lubfarm S.A. - uznana 

firma z doświadczeniem w dystrybucji produktów farmaceutycznych, Medicare Sp. z o.o. - 

hurtownia farmaceutyczna działającą na terenie Polski południowej, Hurtownia 

Farmaceutyczna Novo S.A. oraz Hurtownia Farmaceutyczna Preska Sp. z o.o. 
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2.4 Analiza finansowa przedsiębiorstwa – Organizacja Polskich Dystrybutorów 

Farmaceutycznych SA z/s we Wrocławiu 

Ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone na dzień 31 

grudnia 2018 roku. Jest to sprawozdanie finansowe sporządzone przez wewnętrze służby 

księgowe. Sprawozdanie to zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta. 

W oparciu o roczne sprawozdania finansowe spółki, którymi dysponował 

rzeczoznawca tj. bilans, rachunek zysków i strat za okres 2016, 2017 i 2018 roku (załącznik 

do raportu z wyceny) opracowano i sporządzono syntetyczną ocenę kondycji finansowej 

Spółki.  

W pierwszym kroku dokonano analizy struktury bilansu. Suma bilansowa na dzień 

wyceny tj. 31 grudnia 2018 roku wynosiła 279 852 151,80 zł, na dzień 31 grudnia 2017 roku 

– 272 381 965,21 zł, na dzień 31 grudnia 2016 roku – 281 332 235,51 zł. Należy zaznaczyć, 

że pozycje aktywów stanowią: wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, 

inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, zapasy, 

należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe. 

Wykres nr 1. Suma bilansowa Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA w zł. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Organizacja Polskich 
Dystrybutorów Farmaceutycznych SA 
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Tabela nr 1. Struktura aktywów wycenianego Organizacja Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych SA w okresie 2016 – 2018 (w zł). 

Lp. Wyszczególnienie 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

A AKTYWA TRWAŁE 16 091 726,18 21 676 857,43 19 263 140,15 

I 
Wartości niematerialne 
i prawne 

4 577,49 5 727,49 6 827,99 

II 
Rzeczowe aktywa 
trwałe 

759 630,13 906 390,56 1 198 273,73 

III 
Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 

IV 
Inwestycje 
długoterminowe 

13 166 598,25 18 441 061,30 16 342 849,70 

V 
Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

2 160 920,31 2 323 678,08 1 715 188,73 

B AKTYWA OBRTOWE 263 760 425,62 250 705 107,78 262 069 095,36 

I Zapasy 46 219 324,36 50 621 125,46 47 852 023,00 

II 
Należności 
krótkoterminowe 

210 262 856,51 199 876 520,41 212 560 176,06 

III 
Inwestycje 
krótkoterminowe 

7 025 774,35 51 296,31 1 157 354,93 

IV 
Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

252 470,40 156 165,60 499 541,37 

  RAZEM 279 852 151,80 272 381 965,21 281 332 235,51 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego Spółki 
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Tabela nr 2.Struktura aktywów wycenianego Organizacja Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych SA w okresie 2016 – 2018 (w %). 

Lp. Wyszczególnienie  2018-12-31  2017-12-31 2016-12-31 

A AKTYWA TRWAŁE 5,75% 7,96% 6,85% 

I 
Wartości niematerialne 
i prawne 

0,00% 0,00% 0,00% 

II 
Rzeczowe aktywa 
trwałe 

0,27% 0,33% 0,43% 

III 
Należności 
długoterminowe 

0,00% 0,00% 0,00% 

IV 
Inwestycje 
długoterminowe 

4,70% 6,77% 5,81% 

V 
Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

0,77% 0,85% 0,61% 

B AKTYWA OBRTOWE 94,25% 92,04% 93,15% 

I Zapasy 16,52% 18,58% 17,01% 

II 
Należności 
krótkoterminowe 

75,13% 73,38% 75,55% 

III 
Inwestycje 
krótkoterminowe 

2,51% 0,02% 0,41% 

IV 
Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

0,09% 0,06% 0,18% 

  RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego Spółki  
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Wykres nr 2. Struktura aktywów wycenianej spółki w okresie 2016 – 2018 (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego Spółki 

 

 

Wykres nr 3. Struktura aktywów wycenianej spółki w okresie 2016 – 2018 (w %). 
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Na wartość księgową aktywów składają się głównie aktywa obrotowe, a w ramach nich 

przede wszystkim należności i zapasy towarów. Wartości sumy bilansowej na dzień 31 

grudnia 2018 roku wynosiła 279 852 151,80 zł, w tym: wartości niematerialne i prawne - 4 

577,49 zł, rzeczowe aktywa trwałe - 759 630,13 zł, należności długoterminowe - 0,00 zł, 

inwestycje długoterminowe - 13 166 598,25 zł, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 

2 160 920,31 zł, zapasy - 46 219 324,36 zł, należności krótkoterminowe – 210 262 856,51 zł, 

inwestycje krótkoterminowe - 7 025 774,35 zł, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 

252 470,40 zł. Poszczególne pozycje aktywów zostały opisane w dalszej części 

przedmiotowego raportu z wyceny. Głównym składnikiem majątku spółki są należności 

krótkoterminowe oraz zapasy, co wynika ze specyfiki prowadzonej działalności ( działalność 

handlowa – hurtownia farmaceutyczna).  

Mając na uwadze analizę ekonomiczno - finansową spółki w opinii rzeczoznawcy nie 

możemy abstrahować od istniejących w tym okresie zobowiązań i rezerw na zobowiązania, 

które odzwierciedlają stopień finansowania jednostki kapitałem obcym. Szczególnie istotna 

jest analiza wartości kapitałów obcych na tle wartości aktywów ogółem. 

 

Tabela nr 3. Struktura pasywów wycenianego Organizacja Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych SA w okresie 2016 – 2018 (w zł). 

Lp. Wyszczególnienie  2018-12-31  2017-12-31 2016-12-31 

1. Kapitał własny 13 633 901,85 12 782 105,80 11 943 980,54 

2. 
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

266 218 249,95 259 599 859,41 269 388 254,97 

  RAZEM 279 852 151,80 57 849 341,29 281 332 235,51 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego Spółki 

 

Tabela nr 4. Struktura pasywów wycenianego Organizacja Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych SA w okresie 2016 – 2018 (w %). 

Lp. Wyszczególnienie  2018-12-31  2017-12-31 2016-12-31 

1. Kapitał własny 4,87% 4,69% 4,25% 

2. 
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

95,13% 95,31% 95,75% 

  RAZEM 100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego Spółki 
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Wykres nr 4. Struktura pasywów wycenianej spółki w okresie 2016 – 2018 (w zł). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego Spółki 
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 Analiza powyższych tabel i wykresów w zakresie struktury pasywów wskazuje na bardzo 

duży udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku spółki. Jest to sytuacja 

charakterystyczna dla spółek handlowych, które kredytują swój majątek ( głownie aktywa 

obrotowe) kredytem kupieckim. W przypadku jednak analizowanej spółki udział kapitału 

obcego jest bardzo duży i wynosi około 95%. W analizowanym okresie tj. na dzień 31 

grudnia 2018 roku spółka miała jednak dodatnie kapitały własny. Oznacza to, że wartość 

istniejących zobowiązań jest niższa od wartości księgowej majątku. W całym analizowanym 

okresie spółka korzystała z kapitałów obcych średnio w 95%. Oznacza to, że Spółka w 

jedynie w 5% w swojej działalności korzysta z kapitałów własnych. Poziom zadłużenia 

analizowanej spółki jest zatem bardzo duży, choć jest to też, jak wspomniałem specyfika firm 

handlowych.  

Dla porządku jednak dokonano szczegółowej analizy kapitałów obcych.  Należy 

stwierdzić, że składały się na nie na dzień 31 grudnia 2018 roku: rezerwy na zobowiązania – 

767 156,25 zł, zobowiązania długoterminowe – 0,00 zł, zobowiązania krótkoterminowe – 265 

397 526,63 zł oraz rozliczenia międzyokresowe w kwocie 53 567,07 zł.  

Główne zobowiązania to zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie 

wymagalności do 12 miesięcy tj. 245 701 150,27 zł. 

Dla dopełnienia uproszczonej analizy sytuacji majątkowo – finansowej wycenianej 

spółki w analizowanym okresie dokonano analizy rachunku zysków i strat za lata 2016, 2017 

a także za 2018 rok. 

 

  Wyszczególnienie  2018-12-31  2017-12-31 2016-12-31 

A Przychody netto ze sprzedaży 1 130 822 730,55 1 079 348 380,19 1 351 738 851,91 

B Koszty działalności operacyjnej 1 120 011 552,21 1 070 217 701,26 1 341 095 723,43 

C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 10 811 178,34 9 130 678,93 10 643 128,48 

D Koszty sprzedaży 0,00 0,00 0,00 

E Koszty ogólnego zarządu 7 847 567,57 8 865 375,32 10 030 481,15 

F 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-
E) 

2 963 610,77 265 303,61 612 647,33 

G Pozostałe przychody operacyjne 1 927 454,70 1 982 962,03 1 653 680,57 

H Pozostałe koszty operacyjne 760 266,20 2 069 651,86 9 957 414,71 

I 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(F+G-H) 

4 130 799,27 178 613,78 -7 691 086,81 

J Przychody finansowe 309 463,63 2 358 658,22 1 028 179,95 

K Koszty finansowe 3 374 228,74 1 622 140,36 1 300 438,34 

L Zyska (strata) brutto (I+J-K) 1 066 034,16 915 131,64 -7 963 345,20 
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M Podatek dochodowy 214 238,11 77 006,38 -1 065 226,53 

N 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie 
zysku (zwiększenie straty) 

0,00 0,00 0,00 

O Zysk (strata) netto (L-M-N) 851 796,05 838 125,26 -6 898 118,67 

 

Analiza rachunku zysków i strat pozwala jednoznacznie stwierdzić, że wyceniana spółka 

pozostaje rentowna. Ostatnie dwa analizowane okresy (2017 i 2018 rok) zakończyły się 

zyskiem. Rok 2016 zakończył się stratą w wysokości -6 898 118,67 zł. Należy jednak 

nadmienić, że przedmiotowa strata nie powstała na podstawowej działalności operacyjnej, a 

jedynie na pozostałej działalności operacyjnej i miała charakter jednorazowy. 

Oceniając sytuacje finansową spółki na podstawie wstępnej oceny sprawozdania 

finansowego należy stwierdzić, że pozostaje ona w analizowanym okresie rentowna, choć 

poziom rentowności jest minimalny w stosunku do osiąganych przychodów ze sprzedaży.  

 

W ramach pogłębienia oceny wycenianego przedsiębiorstwa dokonano analizy 

wskaźnikowej. Analiza wskaźnikowa ograniczona została do czterech najważniejszych 

obszarów: 

 obrotowości 

 rentowności 

 płynności finansowej 

 wypłacalności 

 

Analiza obrotowości 

Tabela nr 6. Efektywność wykorzystania środków obrotowych w latach 2016-2018. 

Wyszczególnienie  2018  2017 2016 

Wskaźnik obrotowości aktywów 4,04 3,96 4,80 

Wskaźnik rotacji środków obrotowych 4,29 4,31 5,16 

Wskaźnik rotacji zapasów w cyklach 24,47 21,32 28,25 

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach 14,92 17,12 12,92 

Wskaźnik rotacji należności w dniach 67,87 67,59 57,40 

Wskaźnik średniego okresu inkasa 
należności 

5,38 5,40 6,36 

Wskaźnik średniego obrotu zobowiązań w 
dniach 

85,66 87,28 72,33 
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Wykres nr 6. Efektywność wykorzystania środków obrotowych w latach 2016-2018. 
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zapasy są zużywane na bieżąco (nie ma mowy o zapasach przeterminowanych). Poziom 
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zapasów materiałów na dzień bilansowy, mimo, że wartościowo jest dużo, to absolutnie 

pokazuje poziom jedynie bieżących zapasów (brak istotnych zapasów przeterminowanych). 

W działalności przedsiębiorstwa bardzo istotny jest wskaźnik rotacji należności, gdyż one 

stanowią znaczną część w strukturze aktywów obrotowych. Zarządzanie należnościami 

wiąże się z polityką kredytową przedsiębiorstwa wobec kontrahentów, a także z 

możliwościami realnego wyegzekwowania należności od dłużników.  

W analizowanej spółce wskaźnik rotacji należności w dniach jest stosunkowo wysoki, 

co powoduje, że spółka dość długo czeka na swoje należności. Nie jest to sytuacja 

komfortowa, ale należy pamiętać, że terminy płatności na poziomie 60 dni w przypadku 

hurtowni są niemal standardem. Niepokojące jest, że wskaźnik ten w ostatnim okresie 

nieznacznie się pogorszył. Dla lepszego zobrazowania omawianej sytuacji należy spojrzeć 

także na wskaźnik rotacji zobowiązań, który wskaże przez jak długi okres czasu 

przedsiębiorstwo jest kredytowane przez swoich dostawców. Zestawienie tych dwóch 

wskaźników pozwoli bardziej miarodajnie określić efektywność obrotu wierzytelnościami.  

Wskaźnik rotacji zobowiązań został określony w dniach jako iloraz zobowiązań do 

kosztów działalności gospodarczej x 360 dni.  Wartość tego wskaźnika wyrażana w dniach 

sukcesywnie wzrasta, przy czym jest on także stosunkowo wysoki, a co ważniejsze jest 

wyższy od wskaźnika rotacji należności w dniach. Oznacza to, że analizowana spółka w 

mniejszym stopniu kredytuje swoich odbiorców, niż sama jest kredytowana przez swoich 

dostawców, co jest sytuacją dla niej komfortową.  Należy jednak podkreślić, że długi okres 

oczekiwania na realizacje należności może być w przyszłości przyczyna problemów z 

płynnością finansową dla analizowanej spółki. 

Analiza rentowności 
 
Tabela nr 7. Wskaźniki rentowności dla wycenianego przedsiębiorstwa za lata 2016-2018. 

  2018 2017 2016 

Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) 7,53% 7,77% -51,03% 

Wskaźnik rentowności majątku ( ROA) 30,44% 30,77% -245,19% 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 624,76% 655,70% -5775,39% 

 

Zaprezentowane w tabeli powyżej wskaźniki rentowności ukazują efekty finansowe 

przedsiębiorstwa w stosunku do wartości sprzedaży, zaangażowanego majątku i kapitału. 

Osiągnięte wartości prezentowanych wskaźników wskazują na osiąganą rentowność w 

każdym obszarze, przy czym generalnie poziom tej rentowności utrzymuje się na stałym 

poziomie w latach 2018 i 2017 jedynie w roku 2016 znacząco odbiega (jak już wspomniano 

ujemny wynik finansowy został osiągnięty na pozostałej działalności operacyjnej, a nie na 



Raport z wyceny akcji spółki działającej pod firmą  
Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA  

 

 23 

podstawowej działalności operacyjnej. Istotnym wnioskiem płynącym z tej analizy jest, że 

wyceniane przedsiębiorstwo w ostatnich dwóch okresach pozostawało rentowne (poziom 

rentowności także należy ocenić jako relatywnie wysoki). Średnio rentowność sprzedaży 

netto wynosiła 7,65%, co oznacza, że każde 100 zł przychodów w analizowanym okresie 

generowało 7,65 zł zysku netto.  

Wskaźnik ROA informuje o wielkości zysku lub straty przypadającej na jednostkę 

zaangażowanego majątku. Mając na uwadze, że poziom zaangażowanego majątku jest 

podobny w kolejnych okresach to wskaźnik ten zachowuje się bardzo podobnie jak wskaźnik 

rentowności sprzedaży netto. Analiza wskaźników rentowności wskazuje, że analizowana 

spółka jest rentowna, a poziom rentowności należy określić jako zadawalający. 

 

Analiza płynności finansowej 

Tabela nr 8. Analiza  płynności finansowej w okresie 2016-2018. 

  2018 2017 2016 

Wskaźnik bieżącej płynności 1,05 1,05 1,04 

Wskaźnik szybkiej płynności 0,88 0,85 0,87 

Wskaźnik natychmiastowej 
wymagalności 

0,09 0,08 0,08 

 

 
Wykres nr 8. Analiza  płynności finansowej w okresie 2016-2018. 

 
 
Płynność obok rentowności stanowi jedno z podstawowych kryteriów oceny wycenianego 

przedsiębiorstwa, gdyż świadczy o zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań. 

Podstawową metodą oceny płynności finansowej jest obliczenie wskaźników, które zostały 

przedstawione w tabeli nr 8. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz badania praktyczne 
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zaleca się, żeby wskaźnik natychmiastowej płynności wynosił około 0,1-0,2. Wskaźnik 

szybkiej płynności powinien wynosić 1, a bieżącej około 1,2 do 2. W analizowanym 

przedsiębiorstwie wszystkie te wskaźnik odchylają się in minus od założonego normatywu, 

co świadczy o małej płynności finansowej firmy. Szczególnie wskaźnik bieżącej płynności 

osiąga relatywnie niskie wyniki. W sytuacji tej spółki patrząc na dość długi okres rotacji 

należności w dniach i niezbyt korzystne wskaźniki płynności można mówić o potencjalnych 

problemach na gruncie płynności finansowej. 

 

Analiza wypłacalności 

 
W  tej analizie posłużono się wskaźnikiem zadłużenia ogólnego, który  stanowi stosunek 

zobowiązań  ogółem do aktywów ogółem. 

 
Tabela nr 9. Wskaźnik zadłużenia Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA 
w latach 2016-2018. 

Wyszczególnienie 2018 2017 2016 

Wskaźnik zadłużenia ogółem 95,13% 95,31% 95,75% 

 

 
Wartość tego wskaźnika oscyluje na poziomie 95% , co świadczy o tym, że przedsiębiorstwo 

w około 95% jest finansowane kapitałem obcym. Wskaźnik poziomu zadłużenia ogółem na 

poziomie 95% jest bardzo wysoki. Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest najbardziej ogólnym 

obrazem struktury finansowania aktywów przedsiębiorstwa. Im większa jest wartość tego 

wskaźnika tym wyższe ryzyko ponosi kredytodawca. Stąd często przyjmuje się, że jego 

wartość powyżej 67% wskazuje na nadmierne ryzyko kredytowe. Niski poziom wskaźnika 

świadczy o samodzielności finansowej przedsiębiorstwa.  

 

Podsumowując dokonaną analizę sytuacji finansowej wycenianego przedsiębiorstwa 

można stwierdzić, że: 

 spółka w analizowanym okresie pozostaje rentowna i osiąga dodatnie wyniki na 

podstawowej działalności operacyjnej 

 w strukturze majątku wycenianego przedsiębiorstwa dominują zapasy oraz 

należności, głównym jednak składnikiem majątku są należności 

 stopień zadłużenia wycenianego przedsiębiorstwa ogółem wynosi około 95%, i jest 

bardzo wysoki 

 wskaźniki sprawności działania, szczególnie w zakresie rotacji należności i 

zobowiązań nie są na zadawalającym poziomie i mogą wskazywać pewne sygnały 

związane z problemem płynności finansowej 
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 wskaźniki płynności finansowej także pozostają na relatywnie nikim, niekorzystnym 

poziomie, co może dowodzić potencjalnych problemów z płynnością finansową 

 spółka osiąga stabilne przychody ze sprzedaży, choć poziom tych przychodów w 

ostatnich latach jest niższy niż w 2016 roku 

 rzeczoznawca nie miał dostępu do szczegółowego zestawienia należności, ale mając 

na uwadze wartość wszystkich należności, a także wskaźnik rotacji należności w 

dniach nie można wykluczyć, że w całej puli należności są należności 

przeterminowane, a może i nie ściągalne 

 

2.5 Rynek farmaceutyczny w Polsce 

Rynek farmaceutyczny po raz kolejny zanotował wzrost i tym samym przekroczył 

wartość 38 mld zł. W porównaniu do roku 2012 – czyli pierwszego roku obowiązywania 

ustawy refundacyjnej, której regulacje spowodowały spadek wartości rynku – jest to o blisko 

10 mld zł więcej. Zatem jedna czwarta część obecnego rynku została wygenerowana na 

przestrzeni ostatnich 5 lat. Istotnym komponentem wzrostu jest segment szpitalny, który 

stanowi nieco ponad 15% rynku, natomiast jego udział we wzroście wynosi ponad 25%. Jest 

to przede wszystkim efekt rozwoju segmentu programów lekowych i chemioterapii, do 

którego wprowadzane są nowe, często innowacyjne leki o relatywnie wysokim koszcie 

terapii. Ponadto, w ubiegłym roku dostrzegalne były zmiany w istniejących już programach, 

które dotyczyły między innymi zasad kwalifikacji chorych do leczenia czy prowadzenia terapii 

w oparciu o najnowsze rekomendacje towarzystw naukowych, jak to miało miejsce w 

przypadku programów związanych z chorobami reumatoidalnymi. Ostatecznie, tempo 

wzrostu rynku szpitalnego w 2017 roku wyniosło ponad 10%, czyli o niemal 560 mln zł więcej 

niż w 2016 roku. Rynek aptek otwartych, z dynamiką na poziomie 3,8% przyniósł blisko 1,2 

mld zł więcej w porównaniu do 2016 roku. Główną część wzrostu stanowił segment leków i 

produktów dostępnych bez recepty, który przyniósł 723 mln zł. Infekcje w pierwszym 

kwartale 2017 roku i związana z nimi sprzedaż leków i innych produktów stosowanych w 

przeziębieniu oraz sprzedaż wygenerowana przez nowo wprowadzane produkty były 

głównymi czynnikami, które przyczyniły się do osiągnięcia wartości rynku CH na poziomie 

13,5 mld zł. Segment sprzedaży wysyłkowych e-aptek oferujących leki i produkty 

niewymagające preskrypcji lekarskiej również odnotował wzrost - 80 mln zł. Podobnie jak w 

latach ubiegłych, wzrost ten został wygenerowany przede wszystkim przez produkty z dwóch 

największych pod względem wartości rynku klas CHC1 – 04 – witaminy i minerały (+15 mln) 

oraz 35 – mleka dla dzieci (+13 mln). Trzecia pod względem wielkości klasa, 82 – kosmetyki 

dla kobiet, osiągnęła ponad dwukrotnie niższy wzrost w porównaniu do 2016 roku. Wynika to 

z silnej konkurencji ze strony marek z tzw. segmentu ekonomicznego, o niższej średniej 
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cenie za opakowanie. Segment leków na receptę osiągnął wartość 18,4 mld złotych, a jego 

dynamika to 2,4%, czyli o 431 mln zł więcej niż w 2016 roku. Z tego 187 mln zł zostało 

wygenerowanych przez segment leków nierefundowanych.  

Najwyższa średnia liczba aptek przypadająca na jedną hurtownię farmaceutyczną w 

analizowanych krajach Europy Środkowej obserwowana jest w Polsce – 27. To znacznie 

więcej niż średnia CE wynosząca – 15 – wynika z danych firmy PMR. W Bułgarii i na 

Węgrzech liczba aptek przypadających na hurtownię spadła w ciągu ostatnich 2 lat. W 

Polsce natomiast zwiększyła się. 

Liczba punktów aptecznych na jedną hurtownię farmaceutyczną w Środkowej Europie w 

2017 r. 
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ROZDZIAŁ III 

WYBÓR METODY WYCENY 

 

3.1 Opis metodologii wyceny 

 

Przedmiotowa wycena została sporządzona dla potrzeb określenia wartości rynkowej 

akcji spółki dla potrzeb ich ewentualnej sprzedaży. Została ona sporządzona przy założeniu, 

że działalność gospodarcza realizowana aktualnie w ramach Spółki będzie nadal 

realizowana. Nie stwierdzono zagrożeń i ograniczeń rynkowych, które by to uniemożliwiały. 

Rzeczoznawca nie stwierdził, czynników, które mogą spowodować istotną zmianę strumienia 

przychodów i kosztów. Dodatkowo ostatnie sprawozdania finansowe spółki były sporządzane 

przy założeniu kontynuacji działania. 

Mając na uwadze ogólną definicję z obszaru ekonomii, przedsiębiorstwo jest 

wyodrębnionym pod względem prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym podmiotem 

gospodarczym nastawionym w swoim działaniu na wytwarzanie produktów i (lub) 

świadczenie usług w celu osiągnięcia zamierzonych wyników finansowych.  

 Nieodłącznym atrybutem przedsiębiorstwa jest jego majątek. Tworzą go: 

a) substancja materialna, utożsamiana z księgowymi aktywami tj. majątkiem trwałym i 

obrotowym; 

b) elementy niematerialne, związane z organizacją i wykorzystaniem substancji 

materialnej. Są to: jakość i ilość kadr, patenty, znaki firmowe i handlowe, umowy 

rynkowe, koncesje, umowy dzierżawy, pozycja na rynku itp. 

Na obiekt wyceny, czyli przedsiębiorstwo można spojrzeć z dwóch punktów widzenia, 

a mianowicie jak na sumę składników majątkowych lub też od strony dochodów, jakie 

przynosi określona organizacja składników materialnych i niematerialnych, w które zostało 

wyposażone to przedsiębiorstwo. Te dwa podejścia znajdują odzwierciedlenie w 

podstawowych nurtach wyceny. Podstawowym podziałem na podejścia w wycenie 

przedsiębiorstw jest podział na podejście: 

a) majątkowe, 

b)  dochodowe. 

 

Ad. a) W podejściu majątkowym wartość przedsiębiorstwa jest określana na podstawie 

danych z bilansu, bez uwzględnienia przyszłego rozwoju, kondycji gospodarki, problemów 

wewnętrznych, czyli wszystkich tych czynników, które nie występują w sprawozdaniu 

finansowym. Do metod w tej grupie zalicza się: metodę wartości księgowej, metodę 

skorygowanej wartości aktywów netto, metodę wartości likwidacyjnej oraz metodę 

odtworzeniową. Do najczęściej stosowanych metod należy zaliczyć metodę skorygowanej 
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wartości aktywów netto, według której wartość przedsiębiorstwa jest różnicą między pozycją 

aktywów i zobowiązań, czyli nadwyżką dóbr i praw przedsiębiorstwa nad zobowiązaniami 

wobec osób trzecich, przy czym wartości księgowe zastępuje się w wycenie wartościami 

rynkowymi. 

  

Ad. b) Określanie wartości przedsiębiorstwa w podejściu dochodowym polega na 

prognozowaniu przyszłych dochodów, które firma wygeneruje w przyszłości. Surogatem 

dochodów najczęściej są wolne przepływy pieniężne, zyski lub rzadziej dywidenda. 

Następnie przepływy pieniężne są dyskontowane według stopy odpowiadającej ryzyku 

danego przepływu. 

 

Mając na uwadze stan prawny przedmiotu wyceny, sytuację ekonomiczno - 

finansową jednostki, strukturę majątku, okres funkcjonowania na rynku, pozycje rynkową 

oraz cel wyceny zdecydowano się przeprowadzić proces określenia wartości 

przedsiębiorstwa stosując: 

 

a) podejście dochodowe metodę zdyskontowanych strumieni pieniężnych; 

b) podejście majątkowe, metodę skorygowanych aktywów netto.  

 

Ad. a). Wykorzystując podejście dochodowe metodę zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych do wyceny akcji OPDF S.A. założono, że ewentualne decyzje inwestorów będą 

uzależnione od przyszłych korzyści finansowych. Metoda ta pozwoli uwzględnić w wycenie 

wartość przyszłych wpływów finansowych, a także dzięki temu wartość składników 

niematerialnych nie ujętych w bilansie, takich jak wartość firmy, doświadczenia zdobyte na 

rynku, istniejącą organizację, kwalifikacje kadry pracowniczej, osiągnięta pozycje rynkową. 

Jako surogat dochodów przyjęto przyszłe wolne strumienie środków pieniężnych jednostki. 

Założono, że w zaistniałej sytuacji spośród wszystkich surogatów dochodów właścicieli 

(dywidend, przepływów pieniężnych, zysków) będą się one odznaczały największą 

realnością i pewnością prognozowania. Dla potrzeb zaprognozowania kwoty wolnych 

strumieni pieniężnych w przyszłości, dokonano prognozy przychodów i kosztów OPDF S.A. z 

tytułu działalności gospodarczej. Następnie wielkości te zostały zdyskontowane za pomocą 

stóp dyskontowych będących pochodną stóp procentowych bonów skarbowych i obligacji 

państwowych powiększonych o premię za ryzyko związane z inwestowaniem w tą branżę i tą 

spółkę.  Prognozy strumieni wolnych przepływów pieniężnych dokonano przy założeniu, że 

działalność gospodarcza Spółki będzie prowadzona w formie spółki prawa handlowego ( tak 

jak dotychczas). 
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Ogólna formuła obliczeniowa przy wycenie OPDF S.A. w podejściu dochodowym była 

następująca: 

 

W = D1 (1/1+r)
1
 + D2 (1/1+r)

2
 + ... +  RV (1/1+r)

n
 + AN 

 

gdzie: 

Dn – dochód w n- tym okresie objętym prognozą; 

RV- wartość rezydualna 

r – stopa dyskontowa 

AN – aktywa niepracujące 

 

 

Ad. b). W podejściu majątkowym dokonano spojrzenia na Organizacja Polskich 

Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. poprzez pryzmat jego majątku, którym na dzień 

wyceny tj. 31.12.2018 roku ona dysponowała. W związku z tym wycenę jednostki 

zdecydowano się przeprowadzić podejściem majątkowym, wyceniając poszczególne 

składniki tworzące majątek Spółki (przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z 

uproszczonego charakteru wyceny). Jako najbardziej stosowną wybrano metodę 

skorygowanych aktywów netto. 

 

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa zgodnie z tą metodą stanowi: 

 

W = ( A + Ka ) - ( Z – Kz ) 
 

Gdzie: 

W – wartość przedsiębiorstwa (wartość udziałów spółki) 

A – wartość bilansowa aktywów  

Ka – korekta wartości bilansowej aktywów  

Z – wartość bilansowa zobowiązań  

Kz – korekta wartości bilansowej zobowiązań  
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Dla poszczególnych składników ustalono bieżącą wartość rynkową tzn. cenę po 

której można je sprzedać aktualnie na rynku, mając na uwadze ich stan na dzień 31 grudnia 

2018 roku.  Następnie wartość rynkową poszczególnych aktywów koryguje się o wartość ich 

finansowania obcym kapitałem, otrzymując w ten sposób wartość majątku netto.  

Procedura wyceny skorygowanej wartości aktywów netto opiera się na zapisach księgowych 

wycenianej jednostki. Dla urealnienia jednak wartości aktywów i pasywów poszczególne ich 

elementy poddane zostały analizie, która doprowadziła do: 

 oceny wartości składników niematerialnych majątku; 

 określenia wartości rynkowej rzeczowych aktywów trwałych; 

 określenia aktualnej wartości rynkowej należności krótkoterminowych; 

 określenia wartości rynkowej zapasów, 

 określenia wartości rynkowej inwestycji krótkoterminowych; 

 wydzielenia z aktywów pozycji nie będących w istocie składnikami majątku tylko 

efektem bieżących zapisów księgowych; 

 

Określanie wartości rynkowej spółki tylko w podejściu majątkowym na dwie zasadnicze 

słabości, wynikające z jego istoty. Po pierwsze traktuje wyceniane przedsiębiorstwo jako 

arytmetyczną sumę składników majątkowych, w konsekwencji czego nie ujmuje 

systemowych skutków ich wzajemnego powiązania. Po drugie, jest ono zorientowane na 

nakłady, jakie są związane z odtworzeniem majątku, a nie możliwe do uzyskania dzięki temu 

korzyści.  

Podejście dochodowe jest niewątpliwie rozwiązaniem właściwiej odzwierciedlającym istotę 

wartości przedsiębiorstwa. Jednak konieczność prognozowania komponentów wartości 

dochodowej, zwłaszcza w niestabilnych warunkach gospodarowania, zwiększa w sposób 

istotny możliwości spekulacji. Stąd też wyniki uzyskiwane w ramach podejścia dochodowego 

obarczone są dużym ryzykiem błędu. Przedstawienie słabości podejścia majątkowego, a 

także podejścia dochodowego, a także konieczność ich wykorzystania ( odpowiednio do 

uwzględnienia wartości majątku i uwzględnienia wartości reputacji (goodwillu) przyczyniło się 

do powstania podejścia mieszanego w wycenie przedsiębiorstwa. Istota tego podejścia 

polega na tym, że w wartości przedsiębiorstwa uwzględnia się w części wartość określoną w 

podejściu majątkowym, a w części wartość określoną w podejściu dochodowym. Powyższa 

idea ustalania wartości przedsiębiorstwa ma wiele mutacji szczegółowych różniących się 

wagą przypisywana każdemu z tych podejść. Jedną z metod jest metoda niemiecka, która 

jest określana jako średnia arytmetyczna wartości wyceny w podejściu majątkowym i w 

podejściu dochodowym. Uznaje się tym samym, że wagi metody majątkowej i metody 
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dochodowej są sobie równe. Wartość przedsiębiorstwa w metodzie niemieckie wyraża się 

zatem wzorem: 

 

Gdzie: 

WPn – wartość przedsiębiorstwa w metodzie niemieckiej, 

WPmaj – wartość przedsiębiorstwa w metodzie majątkowej, 

WPdoch – wartość przedsiębiorstwa w metodzie dochodowej. 

 

Metoda ta została wykorzystana do określenia rekomendowanej wartości akcji Organizacja 

Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA z/s we Wrocławiu. 

 

3.2 Ograniczenia występujące przy sporządzaniu przedmiotowej wyceny 

 

Biegły przedmiotowa wycenę sporządził na zlecenie Syndyka spółki Preska sp. z o.o., która 

jest jednym z mniejszościowych akcjonariuszy wycenianej spółki. Syndyk nie ma pełnego 

dostępu do dokumentów finansowych Spółki, ani wiedzy o sytuacji majątkowej i finansowej 

analizowanej Spółki. Biegły przed sporządzeniem przedmiotowej wyceny przesłał Syndykowi 

wykaz dokumentów, które powinien pozyskać celem określenia wartości rynkowej akcji 

spółki OPDF S.A. Biegłemu chodziło m.in. o następujące dokumenty: 

a) pełne sprawozdanie finansowe za 2018 rok ( wraz z wprowadzeniem i informacja 

dodatkową)  

b) raport z badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta  

c) ewidencje wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych na dzień 31 grudnia 

2018 roku ( wartość początkowa, dotychczasowe umorzenie, wartość księgowa)  

d) wskazanie jakiego rodzaju inwestycje w nieruchomości spółka posiada na 31 grudnia 

2018 roku ( przede wszystkim nr księgi wieczystej tej nieruchomości, może jakiś historyczny 

operat szacunkowy)  

e) wykaz długoterminowych aktywów finansowych na dzien 31 grudnia 2018 roku ( w jakich 

spółkach, może sprawozdanie finansowe tych spółek)  

f) wykaz należności z rozbiciem na poszczególnych kontrahentów wraz z kwota należności 

datą powstania, okresem przeterminowania, ewentualnie kwota odpisu na należności trudno 

ściągalne  

g) proszę o wyjaśnienie pozycji - inwestycje krótkoterminowe - udziały - akcje - 2 500 000 zł  

h) umowy spółki 
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W odpowiedzi Syndyk uzyskał tylko część dokumentów o które wnioskował m.in.: 

a) sprawozdanie finansowe OPDF S.A. na dzień 31 grudnia 2018 roku ( wprowadzenie do 

sprawozdania finansowego, informacja dodatkowa, bilans, rachunek wyników, rachunek 

przepływów pienieznych, zestawienie zmian w kapitale własnym)  

b) sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2018 roku 

c) sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok sporządzone przez 

biegłego rewidenta ( opinia, bez raportu) 

 

Pozostałe dane pochodziły z dokumentów pozyskanych z Krajowego Rejestru Sądowego, a 

także z Internetu. 

Biegły dodatkowo za wiedza i zgodą Syndyka mailowo przesłał do księgowej Spółki i do 

Zarządu maila z prośbą o następujące dokumenty lub informacje ( wyjaśnienia). Treść maila 

poniżej: 

Szanowna Pani,  

w nawiązaniu do rozmowy w związku z prowadzona wycena akcji OPDF S.A. stanowiących 

własność Preska sp. z o.o ( na zlecenie Syndyka) zwracam się z prośbą o udostępnienie:  

a) sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2019 roku ( najlepiej w zestawieniu ze 

SF na dzień 30 czerwca 2018 roku) 

b) ewidencji środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 roku ze szczególnych 

uwzględnieniem ( wyjaśnieniem) inwestycji w obcy środek trwały, prosiłbym o informacje co 

to za inwestycja, i czy przyniesie ona spółce korzyści ekonomiczne  

c) informacji nt. udzielonej pożyczki w kwocie 538 750 zł, na rzecz jakiego kontrahenta ta 

pożyczka została udzielona, jaki jest jej termin spłaty i czy występuje jakieś zagrożenie, że 

nie zostanie spłacona  

d) informacji, jaka ( ewentualnie) cześć zapasów towarów to towary przeterminowane ( 

niepełnowartościowe) w odniesieniu do stanu towarów na dzień 31 grudnia 2018 roku  

e) informacji, jaka część należności wykazywanych w bilansie na dzień 31 grudnia 2018 roku 

nie została spłacona do dnia 30 września 2019 roku  

 

Z poważaniem  

 

Wojciech Rogowski 

 

Ten mail jednak pozostał bez odpowiedzi, zatem odbiorcy niniejszego raportu muszą mieć 

świadomość ograniczeń związanych z dostępem do informacji po stronie rzeczoznawcy 

sporządzającego przedmiotową wycenę. Wycena ta została sporządzona w oparciu o 

ogólnodostępne sprawozdania finansowe. 
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ROZDZIAŁ IV 

WYCENA ORGANIZACJA POLSKICH DYSTRYBUTORÓW FARMACEUTYCZNYCH SA 

W PODEJŚCIU MAJĄTKOWYM METODA SKORYGOWANYCH AKTYWÓW NETTO 

 

4.1 Patenty i inne prawa własności przemysłowej 

4.1.1 Patenty 

 

 W toku analizy dostępnej dokumentacji nie stwierdzono, aby spółka Organizacja Polskich 

Dystrybutorów Farmaceutycznych SA posiadała jakiekolwiek patenty, które mogłyby 

stanowić wartość przy sprzedaży.  

 

4.1.2 Wzory użytkowe i prawa ochronne na znaki użytkowe 

 

 Nie stwierdzono, aby na rzecz Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. 

dokonano zgłoszenia wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego, jak również nie 

stwierdzono, aby Urząd Patentowy udzielił prawa ochronnego na wzory użytkowe. 

 

4.1.3 Znaki towarowe  

 

 W myśl artykułu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej 

(tekst jednolity Dz.U. nr 199 poz. 1117 z późniejszymi zmianami): 

 

Art. 120 

1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób 

graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego 

przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. 

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust.1 może być w szczególności wyraz, rysunek, 

ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub 

opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. 

 

Art. 121 

Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. 

Art. 153 

1. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku 

towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczpospolitej. 

2. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia 

znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. 
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3. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać na wniosek uprawnionego przedłużone 

dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie. 

 

W oparciu o centralną bazę znaków towarowych w Urzędzie Patentowym 

Rzeczpospolitej Polskiej stwierdzono, że na rzecz wycenianej spółki został zarejestrowany i 

zastrzeżony znak towarowy słowno – graficzny: 

 

 

 

Znak towarowy w bazie znaków towarowych został opisany następująco: 

Numer zgłoszenia: 437627 

Język zgłoszenia: pl 

Data zgłoszenia: 2015-01-14 

Numer WUP 08/2016 

Data publikacji WUP 2016-08-31 

Numer BUP 09/2015 

(441) Data publikacji BUP: 2015-04-27  

Klasyfikacja nicejska: 05,10, 35 

 05: środki farmaceutyczne, artykuły spożywcze i przemysłowe dla celów medycznych i 

farmaceutycznych na rzecz aptek, szpitali i placówek medycznych, napoje i substancje 

dietetyczne dla celów medycznych i farmaceutycznych, białko i preparaty do celów 

medycznych i farmaceutycznych, chemiczne preparaty do celów medycznych i 

farmaceutycznych, diagnostyczne produkty do celów medycznych, materiały 

opatrunkowe, kapsułki na lekarstwa i do celów farmaceutycznych, leki do celów 

medycznych, leki do celów stomatologicznych, leki seroterapeutyczne, leki w płynie, leki 

wzmacniające, środki przeciwbólowe, szczepionki 

 10:  aparaty i instrumenty medyczne, stomatologiczne, artykuły ortopedyczne, materiały 

do zszywania stosowane w chirurgii, elastyczne środki opatrunkowe, higieniczne 

artykuły gumowe, strzykawki do celów medycznych, specjalne meble do celów 

medycznych; 
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 35:  usługi w zakresie doradztwa handlowego w zakresie wyrobów farmaceutycznych, 

spożywczych i przemysłowych dla celów medycznych i farmaceutycznych na rzecz 

aptek, szpitali i placówek medycznych, doradztwo w zakresie organizowania i 

kierowania medyczną działalnością gospodarczą, dystrybucja medycznych materiałów 

reklamowych, marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, sondaże opinii, 

organizowanie wystaw środków medycznych i farmaceutycznych w celach handlowych i 

reklamowych, publikowanie tekstów o treści medycznej i farmaceutycznej w postaci 

plakatów reklamowych, prognozy ekonomiczne, promocja sprzedaży, organizowanie 

targów handlowych i reklamowych; 

Nr klasyfikacji wiedeńskiej: 290112, 270501, 260208, 260201 

Data statusu znaku: 2025-01-14 

 

Na dzień wyceny znak towarowy nie wygasł. Prawo jego ochrony obowiązuje do dnia 14 

stycznia 2025 roku. W związku z powyższym przedmiotowy znak towarowy może być 

uznany za składnik majątku spółki.  Bardzo trudno określić odrębnie wartość znaku 

towarowego w oderwaniu od innych składników majątku ( i w oderwaniu od całego 

przedsiębiorstwa). W związku z powyższym w przypadku tej spółki jego wartość została 

wyceniona w podejściu dochodowym (ewentualna nadwyżka wartości w podejściu 

dochodowym w stosunku do wartości  w podejściu majątkowym w części będzie przypadała 

na znak towarowy). 

 

4.2  Wycena majątkowych praw autorskich i pokrewnych 

 

 Analiza dostępnych dokumentów wycenianej Spółki nie wskazuje na to, że Organizacja 

Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA jest w posiadaniu jakichkolwiek praw 

autorskich i praw pokrewnych. Nie stwierdzono także, aby wyceniana Spółka był 

producentem takich praw na przykład w postaci programu komputerowego lub unikalnej 

technologii czy produktu. 
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4.3 Tajemnice przedsiębiorstwa 

 

Biegły nie stwierdził, aby istniała jakakolwiek wartość niematerialna w wycenianej 

Spółce w postaci tajemnicy jednostki, bądź tajemnica ta mogła stanowić składnik materialny 

przy sprzedaży akcji Spółki 

 

4.4  Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

 

 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Organizacja 

Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA prowadzi księgi rachunkowe, będące 

podstawą sporządzania sprawozdań finansowych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych. 

Księgi rachunkowe są prowadzone w systemie finansowo – księgowym. Księgowość 

jednostki jest prowadzona przez wewnętrzne służby finansowo – księgowe. Spółka posiada 

dokumentację zasad rachunkowości wprowadzoną zgodnie z zarządzeniem spełniającą 

podstawowe wymogi wynikające z art. 10 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).  

 Spółka Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA stosuje następujące 

generalne zasady rachunkowości: 

 Rokiem obrotowym jest okres kolejnych 12 miesięcy równy rokowi kalendarzowemu. 

 W skład roku obrotowego nie wchodzą okresy sprawozdawcze. 

 Księgi jednostki prowadzi się w jej siedzibie. 

 Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu kalkulacyjnego 

 Metody wyceny aktywów i pasywów (art. 10 ust. 1 pkt 2 UoR) ustala się przyjmując 

założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć 

przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości lub 

likwidacji. 

 W ramach przyjętych zasad rachunkowości stosuje się uproszczenia określone w art. 4 

ust.4 ustawy o rachunkowości. 

 Jednostka zobowiązuje się do stosowania określonych ustawą zasad rachunkowości, 

rzetelnie i jasno przedstawiających jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik 

finansowy z uwzględnieniem art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. 

 Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych 

spośród dopuszczonych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki, zachowano: 

 zasadę rzetelnego obrazu (art. 4 ust. 1 UoR), 

 zasadę przewagi treści nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR), 

 zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR), 
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 zasadę kontynuacji działalności (art. 5 ust. 2 UoR), 

 zasadę współmierności – memoriału (art. 6 ust. 1 UoR), 

 zasadę kosztu historycznego uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny (art. 7 UoR), 

 zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR). 

 

 W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości oraz krajowymi 

standardami rachunkowości stosuje się – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 

Jednostka przyjmuje następujące definicje poszczególnych składników majątku i źródeł 

jego finansowania: 

 

1) Wartości niematerialne i prawne 

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte przez jednostkę, zaliczane do 

aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, 

o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, 

przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie 

prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, 

patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how. W 

przypadku wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, wartości 

niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, 

zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Do 

wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz 

koszty zakończonych prac rozwojowych. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4 ustawy o 

rachunkowości, jednostka stosując uproszczenia zalicza do wartości niematerialnych 

i prawnych składniki majątku, których wartość początkowa przekracza 3 500 zł i 

planowany okres użytkowania przekracza jeden rok kalendarzowy. Przyjęte założenie 

nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej 

i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Uwzględniając przepisy art. 3 ust. 4 

ustawy o rachunkowości, jednostka przyjmuje do własnych wartości niematerialnych i 

prawnych składniki majątku stanowiące leasing operacyjny w rozumieniu przepisów 

prawa podatkowego, gdyż przynajmniej jeden warunek określony w pkt od 1 do 7 

wskazanego przepisu zostaje spełniony. 

 

2) Środki trwałe  

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 

użyteczności powyżej jednego roku, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na 

potrzeby jednostki. Przy wprowadzeniu środków trwałych do ksiąg i ujęcia w bilansie 
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nie jest konieczne, aby środki trwałe stanowiły własność lub współwłasność. Środki 

trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy 

o podobnym charakterze, zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, 

zgodnie z warunkami określonymi w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z 

treścią art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jednostka stosując uproszczenia zalicza 

do wartości środków trwałych składniki majątku, których wartość początkowa 

przekracza 3 500 zł i planowany okres użytkowania przekracza jeden rok 

kalendarzowy. Przyjęte założenie nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne 

przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. 

Uwzględniając przepisy art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jednostka przyjmuje do 

własnych środków trwałych składniki majątku stanowiące leasing operacyjny w 

rozumieniu przepisów prawa podatkowego, gdyż przynajmniej jeden warunek 

określony w pkt od 1 do 7 wskazanego przepisu zostaje spełniony.  

 

3) Środki trwałe w budowie  

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w 

bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów 

finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach 

środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki 

trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i 

oddania do użytkowania.  

 

4) Inwestycje długoterminowe 

Inwestycje długoterminowe to takie aktywa trwałe, których okres dysponowania jest 

dłuższy niż 12 miesięcy. Są one nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, 

które wynikają z przyrostów ich wartości w postaci odsetek, dywidend lub innych 

pożytków. Zaliczamy do nich: udziały i akcje, inwestycje w dłużne papiery 

wartościowe, jednostki uczestnictwa itp. Wycena następuje w cenach nabycia 

pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

5) Zapasy 

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub ceny 

sprzedaży netto. Koszty poniesione w celu doprowadzenia składnika zapasów w 

postaci materiałów i towarów do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są wg cen 

nabycia ustalonych metodą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”. Cena sprzedaży 

netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku 

od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym 
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podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i 

dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową. 

 

6) Należności krótko- i długoterminowe  

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 

aktualizujące.  

 

7) Transakcje w walucie obcej 

W trakcie trwania roku obrotowego, transakcje wyrażone w walutach innych niż polski 

złoty są przeliczane według zasad opisanych w art. 30 ustawy o rachunkowości. Na 

dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote 

polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP. Powstałe z przeliczenia różnice 

kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów/kosztów finansowych lub 

w przypadkach przewidzianych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów. 

 

8) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych w walucie polskiej wyceniane są 

w wartości nominalnej. Natomiast środki pieniężne w walutach obcych są na złote 

polskie, w trakcie trwania roku obrotowego, według zasad opisanych w art. 30 ust. 2 i 

następnie ustawy o rachunkowości przy zastosowaniu metody FIFO – „pierwsze 

przyszło – pierwsze wyszło”. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w 

walutach obcych przelicza się na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego 

NBP. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji 

przychodów/kosztów finansowych. 

 

9) Rozliczenia międzyokresowe 

Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą 

one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe 

kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających 

na bieżący okres sprawozdawczy.  

 

10) Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości nominalnej określonej w umowie i 

wpisanej w rejestrze sądowym (KRS). 
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11) Rezerwy 

Rezerwy ujawniane są wówczas, gdy na jednostce ciąży istniejący obowiązek 

(prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przyszłych i gdy jest pewne lub 

wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność 

wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można wiarygodnie 

oszacować kwoty tego zobowiązania. 

 

12) Kredyty bankowe i pożyczki 

Kredyty bankowe i pożyczki wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty, z 

zachowaniem zasady ostrożności. 

 

13) Trwała utrata wartości aktywów 

Na każdy dzień bilansowy jednostka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody 

wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów i dokonuje 

odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równiej różnicy między 

wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty 

wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku, 

gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość 

kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat 

bieżącego okresu.  

 

14) Uznawanie przychodów 

Przychody uzyskane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że 

jednostka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. 

 

15) Sprzedaż towarów 

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z 

prawa własności towaru zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne 

lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). 

 
16) Odsetki  

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczania jeżeli ich 

otrzymanie nie jest wątpliwe. Koszty z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie 

ich naliczenia, jeżeli ich wymagalność jest niewątpliwa.  
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17) Transakcje z jednostkami powiązanymi 

W bilansie oraz rachunku zysków i strat w pozycjach „transakcje z jednostkami 

powiązanymi” Spółka wykazuje transakcje ze wszystkimi jednostkami, które w 

rozumieniu ustawy o rachunkowości są jednostkami powiązanymi. 

 
18) Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Jednostka przy rozliczaniu oraz odwracaniu różnic przejściowych z tytułu podatku 

odroczonego przyjmuje, że rozliczanie oraz odwracanie różnic przejściowych 

następuje w stosunku do różnic powstających najwcześniej (zgodnie z KSR nr „2”). 

Jednostka przy rozliczaniu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego przyjmuje, że obie te pozycje nie podlegają skompensowaniu i są 

prezentowane oddzielnie, natomiast ich wpływ na wynik finansowy jest prezentowany 

łącznie. 

 

19) Rachunek przepływów pieniężnych 

Jednostka prezentuje dane finansowe z przepływów pieniężnych metodą pośrednią 

stosując wytyczne zamieszczone w ustawie o rachunkowości oraz Krajowym 

Standardzie Rachunkowości nr 1. 

  

Sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie 

zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania przez Spółkę w przyszłości. Biegły 

dysponował ostatnią opinią sporządzona przez biegłego rewidenta na temat sprawozdania 

finansowego analizowanej spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku. Zgodnie z 

opinia biegłego rewidenta z dnia 10 kwietnia 2019 roku ( biegły rewident Iwona Płotecka) 

stwierdzono, że sprawozdanie finansowe spółki za 2018 rok: 

a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 

grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy 

zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 

września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2017 r., poz. 2342) 

oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;  

b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem 

Spółki;  

c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 

zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 
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4.5  Koncesje, licencje i zezwolenia 

 

 W toku prowadzonej wyceny Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA nie 

stwierdzono, aby prowadziło ono działalność gospodarczą wymagającą koncesji, czy 

zezwoleń lub była w posiadaniu koncesji, licencji i zezwoleń, które mogłyby stanowić 

składnik aktywów i być źródłem dodatkowych korzyści z tytułu sprzedaży (poza sprzedażą 

przedsiębiorstwa jako całości). 

 

4.6  Wartości niematerialne i prawne 

 

 Wartość księgowa „Wartości niematerialnych i prawnych” na dzień 31 grudnia 2018 

roku wynosiła 4 577,49 zł.  Należy podkreślić, że wartość księgowa wartości niematerialnych 

i prawnych jest relatywnie niska, gdyż prawo podatkowe i bilansowe pozwala amortyzować 

wartości niematerialne i prawne wysoka stawką amortyzacji. Rzeczoznawca pomimo próśb 

w zakresie szczegółowej ewidencji wartości niematerialnych i prawnych nie uzyskał takich 

danych. Nie ma więc wiedzy, jakie dokładnie składniki majątku wchodzą w skład wartości 

niematerialnych i prawnych.   Z informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego wynika, 

że jest to oprogramowanie komputerów. Są to składniki praktycznie w całości 

zamortyzowane. 

Ogólne zapisy w księgach rachunkowych w tym zakresie są następujące: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość 

początkowa w 
zł 

Dotychczasowe 
umorzenie w zł 

Wartość 
księgowa w 

zł 

Wartość 
rynkowa 

w zł 

1. Oprogramowanie 

komputerów 
418 983,79 414 406,30 4 577,49 4 577,49 

 RAZEM 418 983,79 414 406,30 4 577,49 4 577,49 

 

Wartość rynkową wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2018 roku 

określono w wysokości ich wartości nominalnej. 

 
 

Wartość rynkowa wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2018 roku 

wynosi: 4 577,49 zł 

Słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 49/100 
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4.7 Rzeczowe aktywa trwałe 

 

W ramach tej kategorii bilansowej wyceniana jednostka w ewidencji księgowej na 

dzień 31 grudnia 2018 roku wykazuje kwotę 759 630,13 zł.  

 

Na tą kwotę składają się następujące pozycje: 

1) Środki trwałe………………………………….……………..………………….……... 0,00 zł 

a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)……….……………. 0,00 zł 

b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej………….……………… 0,00 zł 

c) Urządzenia techniczne i maszyny……………………..…...…...…….. 138 331,21 zł 

d) Środki transportu…………………………….…….….………......……… 80 086,17 zł 

e) Inne środki trwałe……………………………………………………....... 541 212,75 zł 

2) Środki trwałe w budowie……….……………………………..……………………... 0,00 zł 

3) Zaliczki na środki trwałe w budowie……………………….………..…………….. 0,00 zł 

 

Szczegółowe zapisy w księgach w zakresie poszczególnych grup środków trwałych, 

wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia są następujące: 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość 

początkowa w 
zł 

Dotychczasowe 
umorzenie w zł 

Wartość 
księgowa w 

zł 

Wartość 
rynkowa w 

zł 

1. Urządzenia techniczne 
i maszyny 713 293,62 574 962,41 138 331,21 138 331,21 

2. Środki transportu 
257 021,06 176 934,89 80 086,17 80 086,17 

3. Pozostałe środki trwałe 
330 917,24 327 375,58 3 541,66 3 541,66 

4. Środki trwałe umarzane 
w 100% 273 389,18 257 340,36 10 341,80 10 341,80 

5. Inwestycje w obcy 
środek trwały 1 239 230,13 711 900,84 527 329,29 527 329,29 

 RAZEM 2 726 116,15 2 048 514,08 759 630,13 759 630,13 

 

Rzeczoznawca pomimo próśb w zakresie szczegółowej ewidencji ruchomych 

środków trwałych nie uzyskał takich danych. Nie ma więc wiedzy, jakie dokładnie składniki 

majątku wchodzą w skład ruchomych środków trwałych. Na podstawie danych ze 
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sprawozdania finansowego widać jedynie, że analizowana spółka nie posiada żadnych 

nieruchomości użytkowanych jako środki trwałe ( na własne potrzeby). 

 

Mając na uwadze brak szczegółowych informacji w zakresie poszczególnych 

ruchomych środków trwałych określono ich wartość rynkową na dzień 31 grudnia 2018 roku 

określono w wysokości ich wartości księgowej ( po uwzględnieniu umorzenia). 

 

Wartość rynkowa rzeczowych aktywów trwałych Spółki według stanu na dzień 31 

grudnia 2018 roku wynosi: 759 630,13 zł 

słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 13/100 

 

4.9 Inwestycje długoterminowe 

W bilansie wycenianej spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość 

inwestycji długoterminowych wynosi 13 166 598,25 zł.  

Na tą kwotę składają się następujące pozycje: 

1) Nieruchomości …………………………………………………………... 5 615 569,00 zł 

2) Wartości niematerialne i prawne ……...………………………………………... 0,00 zł 

3) Długoterminowe aktywa finansowe ………..………………………... 7 551 029,25 zł 

4) Inne inwestycje długoterminowe …..…………………………………………... 0,00 zł 

 

1) Nieruchomość 

 

Na podstawie sprawozdania finansowego można stwierdzić, że spółka posiada 

nieruchomości inwestycyjną - Pilaszków, która została wyceniona w wartości godziwej tj. na 

kwotę 5.592 069 zł (na podstawie ostatniego operatu szacunkowego). W roku obrotowym 

nastąpił spadek wartości inwestycji w stosunku do roku ubiegłego. W związku z tym Spółka 

odpisała w pozostałe koszty operacyjne z tego tytułu kwotę 226 031,00 zł. 

Nieruchomość stanowi prawo własności działek o numerach ewidencyjnych 5/31 i 5/54 

z obrębu PGR Pilaszków o łącznej powierzchni 31 204 m2. Nieruchomość objęta księgą 

wieczystą WA1P/00081642/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, V wydział 

Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość częściowo zabudowana ( budynek starej obory 

przewidziany do rozbiórki). Nieruchomość oznaczona jest jako teren zabudowy usługowej, 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej 
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jednorodzinnej (1U/MN), na części droga dojazdowa, gminna nr 0119015 ( 1KDD). Dla 

nieruchomości wydane jest pozwolenie na budowę - Decyzja Nr. 876/12 z dnia 27.06.2012r. 

Pozwolenie na budowę obejmuje obszar działek 5/31 i 5/54. Rozpoczęta budowa - 

zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót z dnia 

09.07.2015 r. Budowa obiektu z przeznaczeniem na hurtownię farmaceutyczną z 

infrastrukturą zgodnie z projektem. 

Zgodnie z operatem szacunkowym opracowanym w 14 sierpień 2019 r. wartość 

rynkowa nieruchomości wynosi 5 261 300,00 zł netto. Dla potrzeb wyceny przyjęto wartość 

rynkową nieruchomości na poziomie 80% powyższej wyceny, tj. 4 209 000 zł 

 

Wartość rynkowa nieruchomości stanowiących inwestycje długoterminowe według 

stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 4 209 000 zł 

Słownie: cztery miliony dwieście dziewięć tysięcy złotych 

 

2) Długoterminowe aktywa finansowe – udziały / akcje 

 

Spółka na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku, posiada długoterminowe aktywa 

finansowe w postaci akcji  następujących podmiotów: 

Lp. Nazwa spółki 
Wartość nominalna 

udziałów / akcji 
Udział w 

kapitale w % 
Udział w 

głosach w % 

Wartość kapitału 
zakładowego na 

2018-12-31 

1. Max Medicum SA 300 000,00 zł 100% 100% 300 000,00 zł 

2. 
BIOMED-LUBLIN 
Wytwórnia Surowic i 
Szczepionek SA 

627 300,50 zł 10,08% 7,62% 6 226 041,00 zł 

 

Akcje Max Medicum SA: 

• Akcje w Max Medicum S.A. zaliczone są do aktywów trwałych, udziałów w jednostkach 

podporządkowanych, do których Spółka stosuje przepisy art. 28 ust. 1 pkt. 4 ustawy o 

rachunkowości. Akcje te wyceniane są zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości 

według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu utraty wartości. Akcje zostały 

wprowadzone do ksiąg rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia, która 

stanowiła ich wartość nominalna. 

• Na dzień bilansowy 31.12.2018r. Spółka posiada 100 000 szt. akcji o wartości nominalnej 

3 zł. Akcje nie są uprzywilejowane.  

• Na dzień bilansowy 31.12.2018 r. wartość kapitału własnego w Max Medicum S.A. wynosi 

powyżej 300 000 zł.  

• Wynik finansowy Max Medicum S.A. za 2018 r. wynosi 24 092,35 zł. 
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Akcje w Biomed S.A.  

• Akcje w Biomed S.A. zaliczane są do aktywów trwałych, aktywów finansowych dostępnych 

do sprzedaży. Zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości Spółka aktywa finansowe 

wycenia według wartości godziwe,j a skutki tej wyceny zalicza do przychodów lub kosztów 

finansowych. Akcje zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych na dzień nabycia według 

ceny nabycia, która wynosiła 2 zł za akcję.  

• Na dzień bilansowy 31.12.2018 r. Spółka posiada 6 273 005 akcji w Biomed S.A. o wartości 

nominalnej 0,10 zł. 

• Na dzień bilansowy 31.12.2018 r. wartość jednej akcji Biomed S.A., spółki notowanej na 

giełdzie, wynosi według kursu giełdowego na ten dzień: 1,05 zł. Łączna wartość akcji Biomed 

wynosi : 1 500 000 x 1,05 zł, tj. 1 575 000 zł akcje notowane oraz 4 773 005 X 1,05 = 5 011 

655,25 zł akcje nienotowane. Łączna wartość akcji na dzień bilansowy wg wartości godziwej 

wyniosła 6 586 655,25 zł. Łączna wartość akcji na dzień bilansowy roku poprzedniego 

wynosiła 9 158 587,30 zł. Spadek wartości o 2 571 932,05 zł zaliczono do kosztów 

finansowych roku 2018 r.  

• Na dzień bilansowy 31.12.2018 r. Spółka wykazuje wartość posiadanych akcji w Biomed 

S.A. jako aktywa trwałe, ponieważ ze względu na perspektywę długotrwałego spadku kursu 

giełdowego Spółka nie widzi możliwości sprzedaży akcji w okresie 12 miesięcy od dnia 

bilansowego. 

• Na dzień wyceny tj. 03 października 2019 r. wartość jednej akcji Biomed S.A., spółki 

notowanej na giełdzie, wynosi według kursu giełdowego na ten dzień: 0,92 zł. Łączna 

wartość akcji Biomed wynosi : 1 500 000 x 0,92 zł, tj. 1 380 000 zł akcje notowane oraz 4 

773 005 X 1,05 = 4 391 164,60 zł akcje nienotowane. Łączna wartość akcji na dzień 

bilansowy wg wartości godziwej wyniosła 5 771 164,60 zł.  
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Lp. Nazwa spółki Wartość księgowa akcji Wartość rynkowa akcji 

1. Max Medicum SA 300 000,00 zł 300 000,00 zł 

2. 
BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic 
i Szczepionek SA 

6 412 279,25 zł 5 771 164,00 zł 

 

Łącznie: 6 712 279,25 zł 6 071 164,00 zł 

 

Wartość rynkowa długoterminowych aktywów finansowych stanowiących inwestycje 

długoterminowe według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 6 071 164,00 zł 

Słownie: sześć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 

 

 

3) Długoterminowe aktywa finansowe – udzielone pożyczki  

 

W bilansie spółki z dnia 31 grudnia 2018 roku wykazane są udzielone pożyczki w wartości 

nominalnej w wysokości 538 750 zł. Biegły w oparciu o materiały, którymi dysponuje nie ma 

wiedzy, komu została udzielona przedmiotowa pożyczka, kiedy i na jakich warunkach. Nie 

ma tez wiedzy, czy jej spłata nie jest zagrożona.  

Ostrożnościowo biegły wycenił wartość tego aktywu – udzielonej pożyczki w wysokości 

wartości nominalnej tj. 538 750 zł. 

Słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 

 

 

Lp. 
Wyszczególnienie inwestycji 

długoterminowych 
Wartość księgowa [zł] Wartość rynkowa [zł] 

1. Nieruchomości 5 615 569,00 zł 4 209 000,00 zł 

2. 
Długoterminowe aktywa finansowe – 
udziały i akcji 

6 712 279,25 zł 6 071 164,00 zł 

3. 
Długoterminowe aktywa finansowe – 
udzielone pożyczki 

538 750,00 zł  538 750,00 zł 

 

Łącznie: 13 166 598,25 zł 10 818 914,00 zł 

 

Wartość rynkowa inwestycji długoterminowych według stanu na dzień 31 grudnia 

2018 roku wynosi 10 818 914 zł 

Słownie: dziesięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy dziewięćset czternaście 

złotych 
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4.10 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 

W bilansie wycenianej spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku w pozycji 

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe widnieje kwota 2 160 920,31 zł, które stanowią 

w pełnej kwocie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jest to kwota powstała 

w wyniku różnic przejściowych z tytułu podatku dochodowego. Prezentacja tej kwoty po 

stronie aktywów oznacza, że spółka spodziewa się osiągnąć korzyści ekonomiczne 

związane z tym składnikiem majątku. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku 

dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują 

w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty 

podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Wycena przedmiotowego składnika aktywów jest bardzo problematyczna, bo biegły nie 

ma wiedzy w jakiś sposób ten składnik powstał. Trudno przypuszczać, aby w całości mógł 

być on wykorzystany i w 100% przyniósł jednostce korzyści ekonomiczne. 

 

Biegły zdecydował się wycenić wartość rynkową tego składnika na poziomie 30% 

wartości nominalnej tj. 30% x 2 160 920,31 zł = 648 276,09 zł 

 

Wartość rynkowa długoterminowych rozliczeń międzyokresowych według stanu na 

dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 648 276,09 zł 

Słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 

09/100 

 

 4.11 Zapasy 

 

 W bilansie wycenianej Spółki sporządzonym  na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość 

księgowa zapasów wynosiła 46 219 324,36 zł. Na podstawie sprawozdania finansowego, a 

także dostępnych dokumentów księgowych nie można było stwierdzić, jakie rodzaje 

zapasów posiada jednostka. Mając na uwadze specyfikę jej działalności można stwierdzić, 

że są to artykuły farmaceutyczne. Jak wykazała wcześniejsza analiza poziom zapasów nie 

jest nadmierny w stosunku do realizowanej sprzedaży. Wartość księgowa zapasu towarów 

wynosiła 46 330 601,75 zł i były to towary z terminem zakupu w okresie od 2016-06-08 do 

2018-12-31, przy czym spółka w 2018 roku utworzyła odpis aktualizujący wartość w 

wysokości 111 277,39 zł. Wartość zapasów po uwzględnieniu odpisów aktualizujących 

wartość wyniosła 46 219 324,36 zł.  
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Należy podkreślić, że przy tak wysokim poziomie zapasów mogą się pojawić zapasy 

przeterminowane, niezdatne do sprzedaży. Wobec powyższego przyjęto poziom takich 

zapasów w wysokości 1%. Wartość rynkowa zapasu towarów na dzień 31 grudnia 2018 roku 

przedstawia się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość 

księgowa 
brutto w zł 

Odpis 
aktualizujący 

w zł 

Wartość 
księgowa 
netto w zł 

Współczynnik 
redukcyjny 

Wartość 
rynkowa w 

zł 

1. Zapasy 
46 330 601,75 111 277,39 46 219 324,36 0,99 45 757 131,12 

 
RAZEM 46 330 601,75 111 277,39 46 219 324,36 0,99 45 757 131,12 

Wartość rynkowa zapasów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi: 45 757 131,12 zł 

Słownie: czterdzieści pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto 

trzydzieści jeden złotych 12/100 

 

4.12  Należności krótkoterminowe 

 

Należności jako składnik aktywów jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości objęte 

są ogólną definicją aktywów (art. 3 ust 1 pkt 12) określającą, że  jest to ogół kontrolowanych 

przez jednostkę zasobów majątkowych o wiarygodnie określonej wartości, powstałych w 

wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści 

ekonomicznych. Ustawa o rachunkowości wielokrotnie przypomina o konieczności 

stosowania zasady ostrożności, która powinna uwzględniać zmniejszenie wartości użytkowej 

lub handlowej danego składnika aktywów. Jeżeli zatem istnieje wątpliwość co do tego, czy 

nastąpi w przewidywanej wysokości dopływ korzyści ekonomicznych pochodzących od 

danego aktywu, to należy dokonać stosownego odpisu aktualizującego jego wartość, 

oczywiście dotyczy to także należności. Aktualizacja wartości należności została zawarta w 

artykule 35 b ust. 1-4 znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Według prawa bilansowego 

wartość należności należy zaktualizować uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich 

zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do: 

1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do 

wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, 

zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym; 

2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli 

majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w 

pełnej wysokości; 

3) należności kwestionowanych przez dłużnika oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a 

według sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie 



Raport z wyceny akcji spółki działającej pod firmą  
Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA  

 

 50 

jest prawdopodobna – do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem 

należności; 

4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku  

do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu 

ich otrzymania lub odpisania; 

5) należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu 

prawdopodobieństwa nieściągalności w przypadku uzasadnionym rodzajem prowadzonej 

działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, 

w tym także ogólnego na nieściągalne należności; 

 Ogólna zasada przy wycenie należności mówi, że: „ należności wycenia się w kwocie 

wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności”.  

Wartość bilansowa należności krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2018 roku  wynosiła: 

210 262 856,51 zł 

Na tą kwotę składały się następujące należności: 

1. Należności od jednostek powiązanych ……………………….………….. 594 352,90 zł 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ……..……………………….. 594 352,90 zł 

   1) do 12 miesięcy ………………………………....……………………….. 594 352,90 zł 

   2) powyżej 12 miesięcy …………………………………………………………… 0,00 zł 

b) inne …………………………………………………………………………….…… 0,00 zł 

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada   

zaangażowanie w kapitale ……………………………………………………………… 0,00 zł 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ……………………………………… 0,00 zł 

   1) do 12 miesięcy ………………………………………………………...………… 0,00 zł 

   2) powyżej 12 miesięcy ….……………………………………………...………… 0,00 zł 

b) inne ……………………………………………………………..………...………… 0,00 zł 

3.  Należności od pozostałych jednostek ……………………………… 209 668 503,61 zł 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ……………………….… 209 636 298,81 zł 

   1) do 12 miesięcy ………………………………….……………….… 209 636 298,81 zł 

   2) powyżej 12 miesięcy ….……………………………………………...………… 0,00 zł 

b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz  0,00 

   innych tytułów publicznoprawnych….…………………………………..………… 0,00 zł 

c) inne ….…………………………………………………………..…………… 32 204,80 zł 

d) dochodzone na drodze sądowej ….……………………………………………... 0,00 zł 
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Na podstawie informacji dodatkowej można stwierdzić, ze struktura wiekowa należności jest 

następująca: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość 

księgowa 
brutto w zł 

Odpis 
aktualizujący 

w zł 

Wartość 
księgowa 
netto w zł 

Współczynnik 
ściągalności 

Wartość 
rynkowa w 

zł 

1. Należności w 
terminie płatności  

204 524 551,48 0,00 204 524 551,48 0,99                      
202 479 305,97  

2. Należności 
przeterminowane do 
3 miesięcy 

5 706 100,23 0,00 5 706 100,23 0,50                          
2 853 050,12  

3. Należności 
przeterminowane 
powyżej 1 roku 

5 924 883,21 5 924 883,21 0,00 0,00                                              
-    

 RAZEM 216 155 534,92 5 924 883,21 210 230 651,71  205 332 356,08  

 

Przy wycenie spółki biegły nie dysponował szczegółowym wykazem należności, z datą 

powstania należności i z okresem przeterminowania, z podziałem na poszczególnych 

wierzycieli. Mając jednak na uwadze powyższe zestawienie można stwierdzić, ze istnieją 

należności przeterminowane ( część nawet przeterminowana powyżej 1 roku). W związku z 

tym bazując na własnym doświadczeniu zawodowym przypisano współczynniki ściągalności 

należności dla każdej grupy należności, i tak: 

a) Należności w terminie płatności – współczynnik ściągalności 0,99 

b) Należności przeterminowane do 3 miesięcy – współczynnik ściągalności 0,50 

c) Należności przeterminowane powyżej 1 roku – współczynnik ściągalności 0,00  

 

Wartość rynkowa należności krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2018 roku 

wynosi: 205 332 356,08 zł 

Słownie: dwieście pięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt 

sześć złotych 08/100 

 

4.13  Inwestycje krótkoterminowe 

 

W bilansie wycenianej jednostki na dzień 31 grudnia 2018 roku na wartość księgową 

inwestycji krótkoterminowych składają się: 

a) Udziały lub akcje ……………………………………………….......….,, 2 500 000,00 zł 

b) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych………...……. 4 525 774,35 zł 

 

 

 



Raport z wyceny akcji spółki działającej pod firmą  
Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA  

 

 52 

Ad. a) udziały krótkoterminowe 

Lp. Nazwa spółki 
Wartość nominalna 

udziałów / akcji 
Udział w 

kapitale w % 
Udział w 

głosach w % 

Kapitał 
zakładowy na 

dzień 2018-12-31 

1. Medicum TUW 2 500 000,00 zł 13,97% 13,97% 17 900 000,00 zł 

 

Udziały w Medicum Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych:  

• Udziały w Medicum Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zaliczone są do aktywów 

trwałych, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Zgodnie z zasadami (polityką) 

rachunkowości Spółka aktywa finansowe wycenia według wartości godziwej a skutki tej 

wyceny zalicza do przychodów lub kosztów finansowych. Udziały zostały wprowadzone do 

ksiąg rachunkowych na dzień nabycia według ceny nabycia, która stanowiła ich wartość 

nominalna.  

• Na dzień bilansowy 31.12.2018r. Spółka posiada 500 000 szt. udziałów o wartości 

nominalnej 5 zł. Udziały się uprzywilejowane co do głosu w ten sposób ze na 1 udział 

przypada 5 głosów.  

• Na dzień bilansowy 31.12.2018r. wartość udziałów w Medicum TUW wykazane są według 

wartości godziwej równej nominalnej.  

• Na dzień bilansowy 31.12.2018 r. wartość udziałów w Medicum Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych wynosi 2 500 000 zł.  

 

Lp. Nazwa spółki 
Wartość nominalna 

udziałów / akcji 
Wartość rynkowa 
udziałów / akcji 

1. Medicum TUW 2 500 000,00 zł 1 966 417,00 zł 

 

Łącznie: 2 500 000,00 zł 1 966 417,00 zł 

 

 

Ad. b) środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym 

 

Wartość środków pieniężnych na rachunkach i w kasie  przyjęto w ich wartości nominalnej w 

wysokości 4 525 774,35 zł 

 

W związku z powyższym wartość rynkowa inwestycji krótkoterminowych wynosi: 

6 492 191,35 zł. 

Słownie: sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt 

jeden złotych 35/100 
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4.14 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 

W bilansie wycenianej Spółki sporządzonym  na dzień 31 grudnia 2018 roku 

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe występują w kwocie 252 470,40 zł. Są to 

koszty, które zostały aktywowane w bilansie, bo dotyczą przyszłych okresów. Nie jest to 

jednak składnik majątku, który przyniesie spółce korzyści ekonomiczne przy sprzedaży, a 

jest tylko efektem zapisów księgowych. Mając to na uwadze wartość rynkowa rozliczeń 

międzyokresowych wynosi 0 zł. 

 

Wartość rynkowa krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych według 

stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 0,00 zł 

Słownie: zero złotych 

 

4.15 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w bilansie wycenianej jednostki zobowiązania i 

rezerwy na zobowiązania zamykały się kwotą 266 218 249,95 zł. 

Na tą kwotę składały się w szczególności: 

I. Rezerwy na zobowiązania …………………………………………………… 767 156,25 zł 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ………………. 767 156,25 zł 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne …………………...………….  0,00 zł 

- długoterminowa  ……………………………………………………….……………. 0,00 zł 

- krótkoterminowa …………………………………………………………………….  0,00 zł 

3. Pozostałe rezerwy  ………………………………………………..………………. 0,00 zł 

- długoterminowe …………………………………………………………………….  0,00 zł 

- krótkoterminowe  ……………………………………………………………………. 0,00 zł 

II. Zobowiązania długoterminowe …………………………………………………….. 0,00 zł 

1. Wobec jednostek powiązanych ………………………………………………….  0,00 zł 

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale ………………………………………………………………….…………….  0,00 zł 

3. Wobec pozostałych jednostek …………………………………………………… 0,00 zł 

a) kredyty i pożyczki …………………………………………………………………  0,00 zł 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  …………………………….. 0,00 zł 

c) inne zobowiązania finansowe ……………………………………………………  0,00 zł 

d) zobowiązania wekslowe  ………………………………………….……………… 0,00 zł 

d) inne …………………………………………………………………………………  0,00 zł 

III. Zobowiązania krótkoterminowe ……………………………………… 265 397 526,63 zł 
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1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych …………………...……… 60 714.34 zł 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ……………..………… 60 714,34 zł 

- do 12 miesięcy …………………………………………………..…………… 60 714,34 zł 

- powyżej 12 miesięcy  ……………………………………………………………… 0,00 zł 

b) inne  ………………………………………………………………………………… 0,00 zł 

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale  ………………………………………………………..………… 0,00 zł 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  …………………..………… 0,00 zł 

- do 12 miesięcy …………………………………….………………………………  0,00 zł 

- powyżej 12 miesięcy ……………………………………….………………………  0,00 zł 

b) inne …………………………………………………………………………………  0,00 zł 

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek ………………...…… 265 331 050,23 zł 

a) kredyty i pożyczki ……………………………………………………… 18 366 073,87 zł 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ……………………………... 0,00 zł 

c) inne zobowiązania finansowe ………………………………………………….… 0,00 zł 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ………………… 245 701 150,27 zł 

- do 12 miesięcy ………………………………………………………… 245 701 150,27 zł 

- powyżej 12 miesięcy ……………………………………………………..………… 0,00 zł 

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi …………………….…………………… 0,00 zł 

f) zobowiązania wekslowe …………………………………………...……………… 0,00 zł 

g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 

Publicznoprawnych ……………………………………...………………… 1 077 528,13 zł 

 

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, 

z zachowaniem ostrożności. Mając to na uwadze wartość księgowa zobowiązań wskazuje 

stopień finansowania spółki kapitałem obcym. Łączna wartość zobowiązań i rezerw na 

zobowiązania w analizowanej Spółce wynosi 266 218 249,95 zł (dwieście sześćdziesiąt 

sześć milionów dwieście osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 95/100). 

Wartość ta w podejściu majątkowym będzie pomniejszała wartość rynkową aktywów. 

 

Wartość rynkowa zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi: 266 218 249,95 zł 

Słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemnaście tysięcy 

dwieście czterdzieści dziewięć złotych 95/100 
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4.16 Wartość przedsiębiorstwa Organizacja Polskich Dystrybutorów 

Farmaceutycznych SA w podejściu majątkowym – zestawienie zbiorcze  

 

Wartość rynkowa jednostki Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych 

SA ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa, według stanu z dnia 31 grudnia 2018 roku została 

określona podejściem majątkowym metodą korygowania aktywów netto i uzyskano wynik 

oszacowania w wysokości: 

Aktywa 
31 grudnia 

2018 
Wartość 

rynkowa w zł 
Pasywa 31 grudnia 2018 

Wartość 
rynkowa w zł 

A. Aktywa trwałe 16 091 726,18 12 231 397,71 A. Kapitał własny 13 633 901,85 

13 633 901,85 

I. Wartości 
niematerialne i 
prawne 

4 577,49 4 577,49 
I. Kapitał 
podstawowy 

710 798,00 

II. Rzeczowy aktywa 
trwałe 

759 630,13 759 630,13 II. Kapitał zapasowy 12 071 307,80 

1. Grunty własne 0,00 0,00 
III. WF z lat 
ubiegłych 

0,00 

2. Budynki i budowle 0,00 0,00 
IV. WF netto roku 
obrotowego 

0,00 

3. Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

138 331,21 138 331,21 

V. Zysk strata netto 851 796,05 

4.Środki transportu 80 086,17 80 086,17 

5. Inne środki trwałe 541 212,75 541 212,75 
B. Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania 

266 218 249,95 266 218 249,95 

6. Przedmioty 
niskocenne 

0,00 0,00 
I. Rezerwy na 
zobowiązania 

767 156,25 767 156,25 

7.Środki trwałe w 
budowie 

0,00 0,00 
II. Zobowiązania 
długoterminowe 

0,00 0,00 

8.Zaliczki na środki 
trwałe w budowie 

0,00 0,00 
III. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

265 397 526,63 265 397 526,63 

III. Należności 
długoterminowe 

0,00 0 
1. Wobec jednostek 
powiązanych 

60 714,34 60 714,34 

IV. Inwestycje 
długoterminowe 

13 166 598,25 10 818 914,00 
1. Zobowiązania z 
tytułu kredytów i 
pożyczek 

18 366 073,87 18 366 073,87 

V. Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

2 160 920,31 648 276,09 
3. Zobowiązania 
wobec dostawców 

245 701 150,27 245 701 150,27 

B. Aktywa  
obrotowe 

263 760 425,62 257 581 678,55 
4. Zobowiązania z 
tytułu podatków, ceł, 
ubezpieczeń  

1 077 528,13 1 077 528,13 

I. Zapasy 46 219 324,36 45 757 131,12 
5. Zobowiązania z 
tytułu wynagrodzeń 

186 297,96 186 297,96 

II. Należności 
krótkoterminowe 

210 262 856,51 205 332 356,08 
7. Fundusze 
specjalne 

5 762,06 5 762,06 

III. Inwestycje 
krótkoterminowe 

7 025 774,35 6 492 191,35 
IV. Rozliczenia 
międzyokresowe 

53 567,07 53 567,07 

1. Udziały lub akcje 2 500 000,00 1 966 417,00       
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2. Środki pieniężne 
w kasie i w banku 

4 525 774,35 4 525 774,35       

IV. Czynne 
rozliczenia 
międzyokresowe 
kosztów 

252 470,40 0,00       

RAZEM 279 852 151,80 269 813 076,26 RAZEM 279 852 151,80 279 852 151,80 

 

 

Wartość rynkowa Spółki Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA 

ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa ustalona została podejściem majątkowym, według 

stanu z dnia 31 grudnia 2018 roku i poziomu cen z dnia wyceny w wysokości: 

 

269 813 076,26 zł - 266 218 249,95zł = 3 594 826,31 zł 

 

Przyjęto w zaokrągleniu: 3 595 000 zł netto 

 

słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych netto 
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ROZDZIAŁ V 

OKREŚLENIE WARTOŚCI AKCJI SPÓŁKI W PODEJŚCIU DOCHODOWYM 

 

5.1Główne założenia 

 

1. Wyceny akcji spółki Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. w 

podejściu dochodowym dokonano w oparciu o prognozę wolnych strumieni pieniężnych.  

2. Przedmiotowej wyceny dokonano według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

3. Prognozą szczegółową objęto okres najbliższych 5 lat, po tym okresie dokonano 

określenia wartości rezydualnej przedsiębiorstwa w modelu wiecznej renty. 

4. Dla potrzeb wyceny akcji spółki Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych 

w podejściu dochodowym dokonano podziału istniejących składników na aktywa 

operacyjne (niezbędne do generowania dochodów), a także na aktywa niepracujące (nie 

generujące dochodu z tytułu prowadzonej działalności operacyjnej). Stwierdzono że w 

wycenianej spółce istnieją inwestycje finansowe i inwestycje w nieruchomości, które 

stanowią aktywa nieoperacyjne. Biegły ma na myśli: 

Lp. Wyszczególnienie Wartość rynkowa w zł 

1 Nieruchomości 4 209 000,00 zł 

2 Długoterminowe aktywa finansowe – udziały i akcje 6 071 164,00 zł 

3 Długoterminowe aktywa finansowe – udzielone pożyczki 538 750,00 zł 

4 Inwestycje krótkoterminowe – udziały i akcje 1 966 417,00 zł 

 RAZEM 12 246 581,00 

 

Trudno jednak zakładać, że w krótkim czasie uda się sprzedaż wszystkie aktywa 

nieoperacyjne. W związku z tym przyjęto współczynnik redukcyjny na poziomie 0,50, 

zakładający 50% dyskonto przy sprzedaży. Wartość aktywów niepracujących wynosi 

zatem 12 246 581 zł x 0,50 =  6 123 291 zł. 

Określona w podejściu dochodowym metodą zdyskontowanych strumieni pieniężnych 

wartość została zwiększona o wartość aktywów nieoperacyjnych ( o 6 123 291 zł) 

5. Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż hurtowa leków i innych produktów. 

Farmaceutycznych. Przychody ze sprzedaży w ostatnich trzech analizowanych latach 

przedstawiały się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

1. 
Przychody ze 
sprzedaży 

1 351 738 851,91 
 

1 079 348 380,19 
 

1 130 822 730,55 
 

2. 
Dynamika zmian (w 
%) 

 
79,85% 

 
104,77% 
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Na podstawie analizy danych historycznych zauważono  dużą dynamikę zmian 

przychodów w kolejnych latach. W 2017 roku przychody dość istotnie zmalały w 

stosunku do 2016 roku ( o około 20%), natomiast w kolejnych dwóch latach przychody 

pozostawały na w miarę stabilnym poziomie. Przyjęto dla potrzeb prognozy poziom 

przychodów ze sprzedaży w wysokości średniego poziomu przychodów z dwóch 

ostatnich lat tj. 2017 i 2018. Średni poziom przychodów ze sprzedaży określono na 

1 105 085 555 zł. Prognozy dokonano w stałych cenach z 2018 roku. 

Szczegółowa prognoza przychodów ze sprzedaży w latach objętych prognozą 

przedstawia się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie I rok II rok IIII rok IV rok V rok 

1. Przychody ze 

sprzedaży – prognoza 
1 105 085 555 1 105 085 555 1 105 085 555 1 105 085 555 1 105 085 555 

 

6. Celem dokonania prognozy kosztów działalności operacyjnej dokonano udziału tych 

kosztów w przychodach ze sprzedaży w okresach historycznych.  

Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

1. Przychody ze 
sprzedaży 

1 351 738 851,91 
 

1 079 348 380,19 
 

1 130 822 730,55 
 

2. Koszty działalności 
operacyjnej 

1 341 095 723,43 

 
1 070 217 701,26 

 
1 120 011 552,21 

 

3. Udział kosztów w 
przychodach 99,04% 99,15% 99,21% 

 

Widać wyraźnie, że koszty działalności operacyjnej są bardzo powiązane z osiąganymi 

przychodami. Udział tych kosztów w przychodach jest bardzo stabilny. Dla potrzeb 

prognozy przyjęto średni udział kosztów działalności operacyjnej w przychodach z trzech 

ostatnich lat, który to określono w wysokości 99,14%. Mając to na uwadze 

prognozowane koszty działalności operacyjnej będą się przedstawiać następująco: 

Lp. Wyszczególnienie I rok II rok IIII rok IV rok V rok 

1. Przychody ze 

sprzedaży – prognoza 
1 105 085 555 1 105 085 555 1 105 085 555 1 105 085 555 1 105 085 555 

2. Koszty działalności 

operacyjnej - prognoza 
1 095 581 819 1 095 581 819 1 095 581 819 1 095 581 819 1 095 581 819 

 

 

7. Koszty ogólnego zarządu. Koszt ten w poszczególnych latach wykazywał dość 

istotną zmianę. Generalnie poziom tego kosztu się istotnie obniżał. Poziom 

historyczny obrazuje poniższa tabela.  
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Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 

1. Koszty zarządu 10 030 481,15 
 

8 865 375,32 
 

7 847 567,57 
 

2. Dynamika zmian (w 
%)  88,52% 88,38% 

 

W dwóch kolejnych latach poziom tego kosztu spadał o około 12%. Biegły nie wie, czy to jest 

trwała tendencja i z czego wynika. Przyjęto, że poziom tego kosztu będzie na poziomie z 

ostatniego roku. Poziom tego kosztu określono w wysokości 7 847 567 zł. 

Lp. Wyszczególnienie I rok II rok IIII rok IV rok V rok 

1. Koszty ogólnego 

zarządu - prognoza 

         
7 847 567     

 
7 847 567     7 847 567     7 847 567     7 847 567     

 

8. Pozostałe koszty operacyjne. Poziom tego kosztu trudno zaprognozować w 

okresach historycznych był on bardzo zróżnicowany i ujmowano w tej pozycji wiele 

zdarzeń, w większości o charakterze jednorazowym. Należy mieć świadomość, że 

przy tak dużej sprzedaży i tak wysokim poziomie należności, w każdym okresie 

będą się pojawiać należności nieściągalne. Poziom tego kosztu przyjęto w 

wysokości 0,5% wartości nominalnej należności. Aktualnie, aby określić 

wartościowo ten koszt należy dokonać prognozy należności w okresach objętych 

prognozą. Poziom należności jest uzależniony od poziomu prognozowanych 

przychodów ze sprzedaży, a także od przyjętego poziomu rotacji należności w 

cyklach. Przyjęto wskaźnik rotacji należności w cyklach na poziomie wartości z 2018 

roku, która była praktycznie zbieżna z wartością tego wskaźnika w 2017 roku. 

Przyjęto wartość tego wskaźnika na poziomie 5,40. 

Lp. Wyszczególnienie I rok II rok IIII rok IV rok V rok 

1. Przychody ze 

sprzedaży – prognoza 
1 105 085 555 1 105 085 555 1 105 085 555 1 105 085 555 1 105 085 555 

2. Wskaźnik rotacji 

należności w cyklach 
5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 

3. Należności - prognoza                           
204 645 473  

 

204 645 473 204 645 473 204 645 473 204 645 473 

4. Pozostałe koszty 

operacyjne – 

aktualizacja należności 

1 023 227 1 023 227 1 023 227 1 023 227 1 023 227 

 

 

9. Analizowana spółka posiada kredyty bankowe, zatem ponosi także istotne koszty 

finansowe. W 2018 roku koszty finansowe z tytułu odsetek wyniosły 529 013 zl, przy 
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czym spółka także obraca dużym wolumenem środków i osiąga z tego tytułu 

przychody finansowe. Przychody finansowe z tytułu odsetek wyniosły w 2018 roku 

285 219 zł. Dla okresu objętego prognozą przyjęto różnicę tych dwóch wartości tj. 

243 794 zł. 

 

10. Zmiana stanu zapasów. Kolejna pozycja, która może mieć wpływ na przepływy 

pieniężne. Z racji tego, że przyjęto w okresie objętym prognozą stały poziom 

przychodów ze sprzedaży i przyjmując stały wskaźnik rotacji zapasów w 

poszczególnych latach nie wystąpi zmiana stanu zapasów. 

 

11. Zmiana stanu należności. Kolejna pozycja, która może mieć wpływ na przepływy 

pieniężne. Z racji tego, że przyjęto w okresie objętym prognozą stały poziom 

przychodów ze sprzedaży i przyjmując stały wskaźnik rotacji należności w 

poszczególnych latach nie wystąpi zmiana stanu należności. 

 

12. Zmiana stanu zobowiązań. Kolejna pozycja, która może mieć wpływ na przepływy 

pieniężne. Z racji tego, że przyjęto w okresie objętym prognozą stały poziom 

kosztów działalności operacyjnej i przyjmując stały wskaźnik rotacji zobowiązań w 

poszczególnych latach nie wystąpi zmiana stanu zobowiązań. 

 
13. Stopa dyskontowa została określona w modelu addytywnym według następującej 

formuły: 

  r = rb + rk + rn + rr 

gdzie: 

 

a) r – stopa dyskontowa 

b) rb – stopa bazowa ( cena pieniądza na rynku) 

c) rk – premia za ryzyko krajowe 

d) rn -  premia za ryzyko inwestowania w branżę 

e) rr – premia za ryzyko związane z danym przedsiębiorstwem 

 

Przy czym rb określono według następującego wzoru: 

              (1 + ro ) 

  rb =       - 1 
              (1 + ri ) 

Gdzie: 
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ro – stopa wolnych od ryzyka długoterminowych papierów wartościowych ( przyjęto 10 – 

letnie obligacje Skarbu Państwa) 

ri – stopa zakładanej inflacji 

 

 

Przyjmując rentowność bezpiecznych 10 – letnich obligacji SP w wysokości 3,5 % ( na 

podstawie średniej rentowności na przetargu obligacji skarbowych 10 – letnich), a 

przewidywany wskaźnik inflacji w wysokości 2,30% (na podstawie założeń budżetowych na 

2019 rok) stopa bazowa (rb) wyniesie 1,2%. 

 

Premia za inwestowanie w branże w której działa wyceniane przedsiębiorstwo została 

określona w wysokości 4,0%, a premia za ryzyko związane z danym przedsiębiorstwem 

została określona na poziomie 4,8%. 

 

Podsumowując przyjęto stopę dyskontową w wysokości 10,00% rocznie. Odzwierciedla ona 

ryzyko inwestora związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa z branży sprzedaży hurtowej 

leków, a także uwzględnia szczegółowe uwarunkowania związane z przedmiotowym 

przedsiębiorstwem  OPDF S.A. 

 

14. Wartość rezydualną określono w modelu wiecznej renty dyskontując przepływy pieniężne 

za ostatni okres. Przy określaniu wartości rezydualnej przyjęto stopę dyskontową w 

wysokości 10,00%. 

15. Przyjęto stopę podatku dochodowego w wysokości 19%. 

 

5.2 Szczegółowe obliczenia wartości akcji OPDF S.A. 

 

 Określenia wartości rynkowej akcji spółki OPDF S.A.  dokonano w podejściu dochodowym 

metodą dyskontowanych strumieni pieniężnych.  

Szczegółowe obliczenia w tym zakresie w tabeli poniżej. 
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Tabela nr 19. Prognoza przepływów pieniężnych w okresie objętym prognozą i wartość spółki 
OPDF S.A. 

Wyszczególnienie I II III IV V 

Przychody ze sprzedaży 1 105 085 555 1 105 085 555 1 105 085 555 1 105 085 555 1 105 085 555 

Koszty działalności operacyjnej 1 095 581 819 1 095 581 819 1 095 581 819 1 095 581 819 1 095 581 819 

Koszty ogólnego zarządu 7 847 567 7 847 567 7 847 567 7 847 567 7 847 567 

PKO - aktualizacja należności 1 023 227 1 023 227 1 023 227 1 023 227 1 023 227 

Koszty finansowe 243 794 243 794 243 794 243 794 243 794 

Razem koszty 1 104 696 407 1 104 696 407 1 104 696 407 1 104 696 407 1 104 696 407 

Wynik finansowy brutto 389 148 389 148 389 148 389 148 389 148 

Podatek dochodowy 73 938 73 938 73 938 73 938 73 938 

Zysk netto 315 210 315 210 315 210 315 210 315 210 

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 

Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 

Zmiana stanu zobowiązań 0 0 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto 315 210 315 210 315 210 315 210 315 210 

Stopa dyskontowa ( w %) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

współczynnik dyskontowy 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 

Przepływy pieniężne zdyskontowane 286 554 260 504 236 822 215 292 195 720 

Wartość rezydualna     1 957 204 

Suma przepływów zdyskontowanych     1 194 892 

Wartość dochodowa przedsiębiorstwa     3 152 096 

 

 

Przyjęto w zaokrągleniu: 3 152 000 zł 

Jak już wcześniej wspomniano do wartości przedsiębiorstwa określonej w procedurze 

podejścia dochodowego należy dodać wartość aktywów nieoperacyjnych ( zbędnych dla 

osiągnięcia zakładanego dochodu). W sytuacji analizowanej spółki biegły stwierdzić, ze 

chodzi o kwotę na poziomie 6 123 291 zł z tytułu zbycia inwestycji w nieruchomości i 

inwestycji finansowych. O ta kwotę w konsekwencji zwiększy się wartość przedsiębiorstwa 

określona w podejściu dochodowym. 
 

 

WD = 3 152 000 zł + 6 123 291 zł = 9 275 291 zł 
 

Przyjęto w zaokrągleniu: 9 275 000 zł 
 

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa Organizacja Polskich Dystrybutorów 

Farmaceutycznych S.A. określona w podejściu dochodowym wynosi: 9 275 000 zł 

słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 
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ROZDZIAŁ VI 

USTALENIA KOŃCOWE 

 

6.1 Wartość rynkowa przedsiębiorstwa Organizacja Polskich Dystrybutorów 

Farmaceutycznych SA 

W wyniku przeprowadzonej wyceny akcji spółki Organizacja Polskich Dystrybutorów 

Farmaceutycznych SA ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa dla potrzeb sprzedaży tych 

akcji przez wspólnika według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku otrzymano następujące 

wyniki oszacowania: 

 w podejściu majątkowym……………..….……….....……3 595 000 zł netto 

słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych netto 

 

 w podejściu dochodowym………………….………….…9 275 000 zł netto 

słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 

 

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa Organizacja Polskich Dystrybutorów 

Farmaceutycznych SA dla potrzeb sprzedaży akcji przez akcjonariusza określona w 

podejściu dochodowym jest wyższa niż określona w podejściu majątkowym. Istniejąca 

różnica wynosi 5 680 000 zł, i należy uznać ja za stosunkowo dużą. Jak już wspominano w 

przedmiotowej opinii, zarówno podejście majątkowe, jak i podejście dochodowe obarczone 

są pewnymi słabościami, które wynikają z ich specyfiki. Określanie wartości rynkowej 

przedsiębiorstwa tylko w podejściu majątkowym na dwie zasadnicze słabości, wynikające z 

jego istoty. Po pierwsze traktuje wyceniane przedsiębiorstwo jako arytmetyczną sumę 

składników majątkowych, w konsekwencji czego nie ujmuje systemowych skutków ich 

wzajemnego powiązania. Po drugie, jest ono zorientowane na nakłady, jakie są związane z 

odtworzeniem majątku, a nie możliwe do uzyskania dzięki temu korzyści.  Podejście 

dochodowe jest niewątpliwie rozwiązaniem właściwiej odzwierciedlającym istotę wartości 

przedsiębiorstwa. Jednak konieczność prognozowania komponentów wartości dochodowej, 

zwłaszcza w niestabilnych warunkach gospodarowania, zwiększa w sposób istotny 

możliwości spekulacji. Stąd też wyniki uzyskiwane w ramach podejścia dochodowego 

obarczone są dużym ryzykiem błędu.  
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Mając to na uwadze biegły rekomenduje, aby przyjąć wartość rynkową akcji 

Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA na określona w podejściu 

mieszanym metodą niemiecką, która zakłada taką samą wagę podejścia majątkowego i 

podejścia dochodowego.  

Wartość przedsiębiorstwa określana według tej metody jest średnią arytmetyczną wartości 

określonych w podejściu majątkowym i w podejściu dochodowym. Dla analizowanej spółki 

przybierze ona następującą postać: 

 

W = (3 595 000 zł + 9 275 000 zł) / 2 = 6 435 000zł 

Słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych 

 

Powyższa wartość jest rekomendowana przez biegłego jako podstawa do określenia 

wartości rynkowej akcji spółki. Należy podkreślić, że jest to wartość niższa niż wynosi 

wartość księgowa akcji analizowanej spółki, która na dzień 31 grudnia 2018 roku wyrażała 

się kwotą 13 633 901 zł. 

Wobec powyższego wartość rynkowa akcji poszczególnych wspólników będzie się 

przedstawiała następująco: 

Lp. Akcjonariusz 
Ilość akcji 

[szt.] 

Wartość 
nominalna 
akcji [zł] 

Struktura 
akcjonariuszy 

w % 

1. MEDICARE-GALENICA Sp. z o.o. 59 235 118 470 zł 16,67% 

2. LUBFARM S.A. 59 233 118 466 zł 16,67% 

3. INTRA — Sp. z o.o. 59 233 118 466 zł 16,67% 

4. HURTAP SA 59 233 118 466 zł 16,67% 

5. PRESKA Sp. z o.o. 59 232 118 464 zł 16,67% 

6. NOVO S.A. 59 233 118 466 zł 16,67% 

 

Udziały będące własnością PRESKA Sp. z o.o. 

Przedmiotem wyceny jest pakiet 59 232 sztuk akcji Spółki stanowiących 16,67% łącznej 

liczby istniejących akcji (16,67% kapitału akcyjnego). Jest to pakiet mniejszościowy.  

Przy określaniu wartości pakietu akcji (a więc przy przejęciu z wartości całej spółki na 

wartość jej części) stosuje się dodatkowo dyskonto za brak kontroli lub premię za kontrole.  

Ponieważ wyceniany pakiet stanowi mniejszość i nie daje kontroli na Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy  należy zastosować dyskonto za brak kontroli (ang. Minority Discount). 
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Różni badacze rożnie podchodzą do wartości dyskonta za brak kontroli (które jest dokładną 

odwrotnością premii za kontrolę). Przykładowo: 

Control Premium Przedział Średnia 

Damodaran "The Value of Control"    20%-30% 25% 

Saunders "Control Premiums, Minority Discounts, and Marketability Discounts" 30%-50% 40% 

RSM Bird Cameron "Control Premium Study 2013"    39,50% 

Średnia   34,83% 

 

Autor zdecydował się zastosować wartość średnią z powyższych tj. 34,83% 

 

Wartość pakietu akcji (59 232 sztuk) Spółki Organizacja Polskich Dystrybutorów 

Farmaceutycznych SA stanowiących 16,67% łącznej liczby istniejących akcji, stanowiących 

własność spółki Preska sp. z o.o. w upadłości po zastosowaniu dyskonta wynosi: 

 

 

WA = 6 435 000 zł  * 16,67% * (100% - 34,83%) =  699 053 zł 

 

Przyjęto w zaokrągleniu: 699 000 zł 

Słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 

 

Biegły rekomenduje przyjęcie tej wartości jako podstawy do rozpoczęcia negocjacji przez 

Syndyka z potencjalnymi nabywcami akcji stanowiących własność Preska sp. z o.o. w 

upadłości. 
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ROZDZIAŁ VII 

KLAUZULE DO WYCENY 

 

7.1 Klauzule i zastrzeżenia do raportu z wyceny 

1. Rzeczoznawca powołany do realizacji zlecenia oświadcza, że nie planuje oraz nie ma 

żadnych związków z Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA ani 

też żadnych innych kontaktów, które mogłyby wpłynąć na bezstronność analiz i 

rekomendacji w sprawie określenia wartości zorganizowanej całości 

przedsiębiorstwa. 

2. Raport z wyceny może być wykorzystany jedynie przez zlecającego wycenę i do 

celów określonych w zleceniu. 

3. Wyceniający przyjął w dobrej wierze otrzymane dokumenty księgowe i prawne. 

4. Podane wartości nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. 

5. Należy mieć świadomość z ograniczeń związanych ze sporządzaniem przedmiotowej 

wyceny tj. 

 Brak możliwości szczegółowej identyfikacji poszczególnych składników 

majątku i potwierdzenia ich istnienia 

 Brak możliwości dokonania oględzin nieruchomości oraz ruchomych 

składników majątku 

 Brak możliwości określenia wartości rynkowej nieruchomości w formie 

operatów szacunkowych 

 Brak możliwości skonsultowania założeń w zakresie prognoz przychodów i 

kosztów z pozostałymi członkami Zarządu 

 Brak wiedzy o wynikach finansowych spółki osiąganych w 2019 roku (brak 

sprawozdań finansowych śródrocznych) 

 Brak reakcji na zapytania biegłego przesłane mailem do spółki 

6. Należy także mieć świadomość, ze jeżeli po dniu 31 grudnia 2018 roku w spółce 

zaszły istotne zmiany, o których nie miał wiedzy autor przedmiotowej opinii, to mogą 

one mieć wpływ na rekomendowana wartość rynkową. 

 

Raport z wyceny akcji Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA 

opracował:  

 

Wojciech Rogowski1 

Wrocław – 14 października 2019 r. 

                                                 
1 Autor wyceny jest rzeczoznawcą majątkowym, rzeczoznawcą SITR, a także biegłym sądowym w 
zakresie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw 
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