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WPROWADZENIE 

1. Niniejszy raport z wyceny udziałów spółki działającej pod firmą Biała Woda Sp. z o. o. 

Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie, 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 AS-BAU S.A. w upadłości, jednego z udziałowców 

wycenianej spółki tj. Biała Woda Sp. z o. o. 

2. Przedmiotem zlecenia było określenie wartości rynkowej udziałów spółki działającej 

pod firmą Biała Woda Sp. z o. o. Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie, które stanowią 

własność AS-BAU S.A. w upadłości. Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest 

eksploatacja wybudowanej kolei linowej. Niniejsza wycena została sporządzona w celu 

ustalenia rynkowej wartości rynkowej udziałów  stanowiących własność AS-BAU S.A. 

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 udziałów spółki Biała Woda Sp. z o. o. Sienna 11, 57-550 Stronie 

Śląskie były: 

a) materiały sprawozdawcze pozyskane z  Krajowego Rejestru Sądowego; 

b) sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 30.04.2019 roku,  30.04.2018 

roku, 30.04.2017 roku oraz 30.04.2016 roku; 

c) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000323577; 
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d) Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Repertorium A 

201/2009 w dnia 15.01.2009 roku z późniejszymi zmianami; 

e) Umowy sprzedaży udziałów spółki Biała Woda Sp. z o. o.; 

f) Szczegółowa analiza poszczególnych pozycji aktywów i pasywów wg stanu na 

30 kwietnia 2019 roku dokonana w oparciu o ogólnodostępne dane; 

 

5. Wycena udziałów spółki została przeprowadzona podejściem majątkowym, metodą 

skorygowanych aktywów netto. Wycena została przeprowadzona przy następujących 

ograniczeniach: 

 brak możliwości szczegółowej identyfikacji poszczególnych składników 

majątku; 

 bak możliwości dokonania oględzin ruchomych składników majątku; 

 brak możliwości skonsultowania założeń w zakresie prognoz przychodów i 

kosztów z członkami Zarządu; 

 brak wiedzy o wynikach finansowych spółki osiąganych w 2020 roku (brak 

sprawozdania finansowego za 2020 rok, np. na 30 kwietnia 2020 roku); 

Niniejszym chciałbym zaznaczyć, że przedmiotowa wycena została opracowana w 

oparciu o  dokumenty udostępnione przez Syndyka Masy Upadłości AS – BAU S.A. w 

upadłości, a także w oparciu o ogólnodostępne sprawozdania finansowe. 

 

6. Prace analityczne i szacunkowe były prowadzone we wrześniu i  październiku 2020 

roku. 

7. Wartość udziałów spółki została określona na dzień 30 kwietnia 2019 roku (tj. dzień 

sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego Spółki, którym biegły 

dysponował). 

8. Opracowanie to ma ustalić wartość rynkową udziałów spółki  Biała Woda Sp. z o. o. 

stanowiących własność AS-BAU S.A. 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 AS-BAU S.A. w upadłości dotyczące 

określenia wartości rynkowej udziałów spółki Biała Woda Sp. z o. o. Sienna 11, 57-550 Stronie 

Śląskie w celu ustalenia rynkowej wartości udziałów mniejszościowych stanowiących 

własność AS-BAU S.A. w upadłości dla potrzeb ich sprzedaży w ramach prowadzonego 

postępowania upadłościowego. 

 

1.2 Przedmiot wyceny 

 

Przedmiotem wyceny jest przedsiębiorstwo działające pod firmą Biała Woda Sp. z o. o. 

Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie. 

 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 udziałów spółki prowadzonej 

pod firmą Biała Woda Sp. z o. o. Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie według stanu z dnia  

30 kwietnia 2019 roku i poziomu cen z dnia sporządzenia wyceny, w szczególności dokonano 

wyceny udziałów mniejszościowych spółki stanowiących własność spółki AS-BAU S.A. w 

upadłości. 

 

1.4 Cel wyceny 

 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej akcji spółki działającej pod firmą Biała 

Woda Sp. z o. o. Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie stanowiących własność AS-BAU S.A. 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. 2020 r. 

poz. 1228 z późniejszymi zmianami). 

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. z 2019 r. poz. 1145 

z dnia 16 maja 2019 roku). 

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity  

Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 z dnia 19 lipca 2019 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). 

 

 

 

 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001460
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001460
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1.6 Źródła informacji 

 

Niniejszą wycenę sporządzono w oparciu o następujące informacje: 

1. materiały sprawozdawcze pozyskane z  Krajowego Rejestru Sądowego; 

2. sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 30.04.2019 roku,  30.04.2018 roku, 

30.04.2017 roku oraz 30.04.2016 roku; 

3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000323577; 

4. Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Repertorium A 201/2009 

w dnia 15.01.2009 roku z późniejszymi zmianami; 

5. Umowy sprzedaży udziałów Spółki Biała Woda Sp. z o. o.; 

6. Szczegółowa analiza poszczególnych pozycji aktywów i pasywów wg stanu na 30 

kwietnia 2019 roku; 

7. KSWS Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw [Uchwała RK nr 10/2011 z dnia 11 

lipca 2011 r.]; 

 

1.7 Daty istotne dla wyceny 

 

Data sporządzenia wyceny:                       27 października 2020 roku 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:       30 kwietnia 2019 roku 

(data sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego Spółki pobranego z bazy danych 

Krajowego Rejestru Sądowego) 
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ROZDZIAŁ II 

PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE 

 

2.1 Dane identyfikujące wycenianą jednostkę 

  

Nazwa: Biała Woda Sp. z o. o. 

Adres siedziby: Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie, powiat kłodzki 

Regon: 02094253100000 

NIP:  8942970323 

KRS: 0000323577 

Spółka wpisana jest do: 

- Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000323577. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym 16.02.2009 r.  

 

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

 

Podstawa prawna działalności: Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 

Repertorium A 201/2009 w dnia 15.01.2009 roku; 

 

2.2 Stan prawny wycenianej  jednostki 

 

Spółka działa pod firmą: Biała Woda Sp. z o. o. Sienna 11, 57-550 Stronie Śląskie. Akt 

założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarty dnia 15 stycznia 2009 

roku – Repertorium A 201/2009. Następnie dokonywano kolejnych zmian w akcie 

założycielskim Spółki, a mianowicie: 

 dnia 30.06.2009 r., aktem notarialnym Repertorium A Nr 3173/2009, przed  notariusz 

Ewą Cichowicz z Kancelarii Notarialnej w Środzie Śląskiej przy ul. Świętego Andrzeja 1 

A – dodano podpunkty 50 i 51 w § 4 pkt 1 Aktu założycielskiego Spółki; 

 dnia 13.01.2011 r., przed notariusz Ewą Cichowicz z Kancelarii Notarialnej w Środzie 

Śląskiej przy ul. Świętego Andrzeja 1 A, Rep. A Nr 304/2011, dokonano Zmiany § 22 

ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki; 

 w dniu 02.02.2011 r., ponownie przed notariusz Ewą Cichowicz z Kancelarii Notarialnej 

w Środzie Śląskiej przy ul. Świętego Andrzeja 1 A, Rep. A Nr 675/2011, zmieniono § 2 

i § 17 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki; 
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 w dniu 26.04.2013 r. Rep. A Nr 2151/2013, przed notariusz Ewą Cichowicz z Kancelarii 

Notarialnej w Środzie Śląskiej przy ul. Świętego Andrzeja 1 A, dokonano zmiany § 13 

ust 2, i wykreślono § 18 ust 1 pkt 10, ponadto dodano § 18 ust 3 Umowy Spółki; 

 w dniu 28.10.2013 r. Repertorium A Numer 5411/2013, przed notariusz Ewą Cichowicz 

z Kancelarii Notarialnej w Środzie Śląskiej przy ul. Świętego Andrzeja 1 A, dokonano 

kolejnej zmiany § 4 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki; 

 dnia 24.03.2016 r. Repertorium A Numer 986/2016, przed notariusz Justyną Nowak, z 

Kancelarii Notarialnej w Środzie Śląskiej, przy ul. Legnickiej 24A dodano w § 4 punkty 

52-55; 

 dnia 06.12.2018 r. notariusz Andrzej Szczęsny, z Kancelarii Notarialnej w Kłodzku, 

przy ul. Okrzei 2A, Rep. A Nr 8106/2018, dokonał ostatecznie zmiany § 4 Umowy 

Spółki. 

 

Natomiast zgodnie z zapisami w KRS na dzień wyceny wartość kapitału zakładowego 

wynosi 8 210 000,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy złotych).  

 

Spółka działa w oparciu o następujące ustawy i przepisy: 

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

1037); 

- Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Repertorium A 201/2009 w dnia 

15.01.2009 roku; 

 

Organami Spółki są: 

a) Zarząd 

b) Zgromadzenie wspólników 

 

Do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz reprezentowania jej na zewnątrz upoważniony 

jest każdy członek zarządu samodzielnie. 

 

Funkcję prezesa zarządu pełni Stanisław Haczkiwicz PESEL  62062102599. 

Funkcję wiceprezesa zarządu pełni Joanna Fedczyna PESEL  74081608848. 

Na podstawie danych zawartych w aktach Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących 

spółki Biała Woda Sp. z o. o. (KRS nr 0000323577) biegły stwierdza zawarcie „Umowy 

przeniesienia własności udziałów spółki Biała Woda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą we Wrocławiu” z dnia 3 września 2020 roku, na mocy której CGA INVEST  

Sp. z o. o. z siedzibą w Siennej 11, 57-550 Stronie Śląskie, którą reprezentuje Prezes Zarządu 

Stanisław Haczkiewicz, sprzedaje Fundacji na rzecz rozwoju Masywu Śnieżnika z siedzibą w 
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Siennej 11, 57-550 Stronie Śląskie, reprezentowaną przez Annę Haczkiewicz – Mazur – 

Prezesa Zarządu 61 803 (sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzy) udziały w spółce Biała 

Woda Sp. z o. o. o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy o łącznej wartości 

nominalnej 6 180 300 zł (sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta złotych), 

stanowiących 75,28% udziałów w spółce, za łączną cenę nabycia w kwocie 6 922 808,74 zł 

(sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiem tysięcy 74/100 złotych). 

 

Lista Wspólników Spółki Biała Woda Sp. z o. o. z siedzibą w Siennej (KRS: 

0000323577) przedstawia się następująco: 

1. CGA INVEST Sp. z o. o. (poprzednio Czarna Góra Apartamenty Sp. z o. o.)  z siedzibą 

w Siennej, nr KRS 374105 – 19 776 (dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt 

sześć) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości 1 977 600,00 zł 

(jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych). 

2. Stanisław Haczkiewicz – 30 (trzydzieści) udziałów po 100,00 zł (sto złotych), każdy, o 

łącznej wartości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych). 

3. Łukasz Welcer Syndyk Masy Upadłości Spółki AS-BAU S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 

nr KRS 289817 – 491 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden) udziałów po 100,00 zł (sto 

złotych) każdy, o łącznej wartości 49 100,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy sto 

złotych). 

4. Fundacja na rzecz rozwoju Masywu  Śnieżnika z siedzibą w Siennej, nr KRS 607111 – 

61 803 (sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzy) udziały po 100,00 zł (sto złotych) 

każdy, o łącznej wartości 6 180 300,00 zł (sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy 

trzysta złotych). 

 

Struktura udziałowców w kapitale zakładowym przedstawia się następująco: 

Lp. Wspólnik 
Ilość 

udziałów 
Cena 

[zł/udział] 

Wartość 
nominalna 

udziałów [zł] 
Udział [%] 

1 CGA INVEST Sp. z o. o. 19 776 100,00 1 977 600 24,0876% 

2 Stanisław Haczkiewicz 30 100,00 3 000 0,0365% 

3 AS-BAU S.A. 491 100,00 49 100 0,5980% 

4 Fundacja na rzecz rozwoju Masywu  Śnieżnika 61 803 100,00 6 180 300 75,2777% 

  Razem:      8 210 000 100,00% 
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2.3 Przedmiot działalności Spółki 

 

Spółka Biała Woda Sp. z o. o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000323577. Zgodnie z odpisem z KRS szeroko zdefiniowanym przedmiotem 

działalności spółki jest: 

33, 12, Z, naprawa i konserwacja maszyn 

33, 19, Z, naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 

33, 20, Z, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 

77, 21, Z, wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 

77, 32, Z, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 

77, 39, Z, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

74, 90, Z, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 

93, 11, Z, działalność obiektów sportowych 

93, 19, Z, pozostała działalność związana ze sportem 

Analizowana Spółka zajmuje się eksploatacją wybudowanej kolei linowej oraz planuje 

dokonanie kolejnych inwestycji poprawiających jakość wykonywalnych usług. 
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75,28%

Struktura udziałowców w kapitale 
zakładowym Spółki
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Opis podstawowych ryzyk związanych z działalnością Spółki 

 Ryzyko związane z warunkami pogodowymi 

Spółka blisko 100% przychodów generuje w okresie zimy. Od temperatury i opadów śniegu 

zależy termin uruchomienia sezonu zimowego (narciarskiego). Minimalizacja ryzyka 

niedostatecznej ilości opadów realizowana jest przez jeden z najnowocześniejszych w Polsce 

systemów naśnieżania, który jest systematycznie modernizowany i rozbudowywany przez 

Ośrodek Narciarski. Dzięki inwestycjom w tym kierunku w ciągu kilku dni przy odpowiedniej 

temperaturze ośrodek jest w stanie przygotować trasy narciarskie do użytkowania przez 

narciarzy.  

 

 Ryzyko związane z konkurencją 

Narciarstwo w Polsce staje się bardzo popularne i wraz z bogaceniem się społeczeństwa 

wzrasta ilość osób korzystających z tej formy aktywnego wypoczynku. Wraz ze wzrostem 

liczby narciarzy pojawiają się nowe i rozbudowywane są istniejące ośrodki narciarskie 

zarówno w Polsce jak i w sąsiednich Czechach. Istotnym warunkiem decydującym o wyborze 

ośrodka narciarskiego jest cena karnetu, ilość tras narciarskich, ilość urządzeń 

transportowych, bezpłatne parkingi, wydajne usługi gastronomiczne, liczba miejsc 

noclegowych w pobliżu i inne atrakcje okolicy. Dzięki ogromnemu potencjałowi terenowemu i 

ciągłym inwestycjom w poprawę jakości usług świadczonych przez ośrodek z zachowaniem 

odpowiedniej ceny za świadczoną usługę ośrodek z roku na rok odnotowuje coraz większą 

ilość zadowolonych klientów. 

 

 Ryzyko związane z sezonowością 

Podstawowa działalność spółki prowadzona jest w okresie zimowym. Spółka poza sezonem 

narciarskim zajmuje się serwisem naprawami kolei linowych. W tym okresie ogranicza do 

minimum wydatki bieżące i zatrudnienie. 

 

 Ryzyko związane z pogorszeniem się warunków Spółki 

Ośrodek narciarski co roku odwiedza blisko od 200 000 do 250 000 klientów, obłożenie jednak 

nie rozkłada się równomiernie w trakcie sezonu narciarskiego. Okres świąteczno – 

noworoczny i ferie zimowe koncentrują bardzo dużą frekwencję na ośrodku, powodując kolejki 

do urządzeń transportowych. Wpływa to niekorzystnie na wizerunek spółki. Rozwiązaniem 

była budowa nowoczesnych kolei linowych o większej przepustowości co spowodowało 

zmniejszenie kolejek i poprawę wizerunku. 
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 Ryzyko operacyjne związane z działalnością Spółki 

Spółka posiada wdrożoną politykę jakości oraz określone procedury działania. Niemniej, 

Spółka podlega ryzyku poniesienia szkody lub nieprzewidzianych kosztów spowodowanych 

przez niewłaściwe lub zawodne procedury wewnętrzne, ludzi, szkody na aktywach Spółki, 

bezprawne działania lub zaniechania pracowników Spółki lub innych podmiotów, za których 

działania lub zaniechania Spółka ponosi odpowiedzialność. Aby zminimalizować ryzyko 

odpowiedzialności z tytułu w/w zdarzeń Spółka wykupiła polisę, której przedmiotem 

ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Spółki za szkody wyrządzone osobom trzecim w 

związku z prowadzeniem działalności.  

 

 Ryzyko kredytowe, zmiany stopy procentowej 

Spółka posiada zobowiązania finansowe oprocentowane według zmiennej stopy 

procentowej, dlatego też jest narażona na ryzyko stopy procentowej. Zobowiązania te 

dotyczą kredytów inwestycyjnych oraz leasingu, dla których oprocentowanie wyliczane jest 

na bazie stawki WIBOR. Zarząd Spółki nie stosuje instrumentów zabezpieczających przed 

zmianami stopy procentowej z uwagi na małą efektywność takich zabezpieczeń w 

porównaniu z ewentualnymi kosztami. 

2.4 Analiza finansowa przedsiębiorstwa – Biała Woda Sp. z o. o. z/s w Siennej 

Ostatnie sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone na dzień 30 kwietnia 

2019 roku. Jest to sprawozdanie finansowe sporządzone przez wewnętrze służby księgowe.  

W oparciu o sprawozdania finansowe spółki, którymi dysponował biegły tj. bilans oraz 

rachunek zysków i strat, sporządzone na dzień 30 kwietnia 2016 roku, 30 kwietnia 2017 roku, 

30 kwietnia 2018 roku i 30 kwietnia 2019 roku (załącznik do raportu z wyceny) opracowano i 

sporządzono syntetyczną ocenę kondycji finansowej Spółki. Biegły nie dysponował 

sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 30 kwietnia 2020 roku ( nie zostało 

jeszcze złożone do KRS). 

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

wyceny tj. 30 kwietnia 2019 roku wynosiła 30 306 110,23 zł, na dzień 30 kwietnia 2018 roku – 

28 522 776,27 zł, na dzień 30 kwietnia 2017 roku – 28 592 302,40 zł, zaś na dzień 30 kwietnia 

2016 roku – 28 759 216,42 zł. Należy zaznaczyć, że pozycje aktywów stanowią: rzeczowe 

aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe, 

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 
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Wykres nr 1. Suma bilansowa Biała Woda Sp. z o. o. w zł. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki 

Tabela nr 1. Struktura aktywów wycenianej Spółki Biała Woda Sp. z o. o. (w zł). 

Lp. Wyszczególnienie 30.04.2016 30.04.2017 30.04.2018 30.04.2019 

1.  Rzeczowe aktywa trwałe 2 178 534,50 1 927 011,59 1 675 488,68 1 423 965,77 

2.  Należności długoterminowe 61 436,10 92 154,15 0,00 0,00 

3.  Inwestycje długoterminowe 26 286 000,00 26 286 000,00 26 286 000,00 26 286 000,00 

4.  Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

6 370,00 14 314,00 18 639,00 28 991,00 

5.  Należności krótkoterminowe 211 299,77 260 262,17 531 590,42 12 854,52 

6.  Inwestycje krótkoterminowe 5 965,88 3 880,31 2 711,06 2 504 695,69 

7.  Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

9 610,17 8 680,18 8 347,11 49 603,25 

 RAZEM 28 759 216,42 28 592 302,40 28 522 776,27 30 306 110,23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki 
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Wykres nr 2. Struktura aktywów wycenianej Spółki Biała Woda Sp. z o. o. (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki 
 
 
 
Tabela nr 2. Struktura aktywów wycenianej Spółki Biała Woda Sp. z o. o. (w %). 

Lp. Wyszczególnienie 30.04.2016 30.04.2017 30.04.2018 30.04.2019 

1.  Rzeczowe aktywa trwałe 7,58% 6,74% 5,87% 4,70% 

2.  Należności długoterminowe 0,21% 0,32% 0,00% 0,00% 

3.  Inwestycje długoterminowe 91,40% 91,93% 92,16% 86,73% 

4.  Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

0,02% 0,05% 0,07% 0,10% 

5.  Należności krótkoterminowe 0,73% 0,91% 1,86% 0,04% 

6.  Inwestycje krótkoterminowe 0,02% 0,01% 0,01% 8,26% 

7.  Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

0,03% 0,03% 0,03% 0,16% 

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki 
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Wykres nr 3. Struktura aktywów wycenianej Spółki Biała Woda Sp. z o. o. (w %). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki 

 

 

 

Jak już wspomniano wcześniej na wartość księgową aktywów składają się głównie 

rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, 

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, należności krótkoterminowe, inwestycje 

krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

Wartości sumy bilansowej na dzień 30 kwietnia 2019 roku wynosiła 30 306 110,23 zł, w 

tym:  rzeczowe aktywa trwałe – 1 423 965,77 zł, inwestycje długoterminowe – 26 286 000,00 

zł, należności krótkoterminowe – 12 854,52 zł, inwestycje krótkoterminowe – 2 504 695,69 zł 

oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 49 603,25 zł. Poszczególne 

pozycje aktywów zostały opisane w dalszej części przedmiotowego opracowania.  

Pierwszym składnikiem majątku spółki na dzień 30 kwietnia 2019 są rzeczowe aktywa 

trwałe, które stanowią nieruchomości oraz urządzenia techniczne i maszyny. W ramach 

aktywów trwałych występuje jeszcze druga pozycja – inwestycje długoterminowe, na które 

składają się w całości udziały lub akcje (chodzi o akcje spółki Czarna Góra S.A.). Kolejną 

pozycję w bilansie spółki stanowią aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

(długoterminowe rozliczenia międzyokresowe). Należności krótkoterminowe są pozycją 

stosunkowo niedużą w aktywach obrotowych. Ponadto występują także inwestycje 

krótkoterminowe (środki pieniężne w kasie i na rachunkach oraz udzielone pożyczki). Ostatnią 

pozycję w bilansie stanowią krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

30.04.2016 30.04.2017 30.04.2018 30.04.2019

Struktura aktywów w % wycenianej Spółki w 
okresie 30.04.2016-30.04.2019 r.

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

Inwestycje krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

Inwestycje długoterminowe

Należności długoterminowe

Rzeczowe aktywa trwałe



Raport z wyceny udziałów spółki działającej pod firmą   
Biała Woda Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Sienna 

 

 17 

Mając na uwadze analizę ekonomiczno – finansową spółki w opinii biegłego 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 wycenianej Spółki Biała Woda Sp. z o. o. (w zł). 

Lp. Wyszczególnienie 30.04.2016 30.04.2017 30.04.2018 30.04.2019 

1. 
Kapitał własny 9 382 829,62 10 242 170,14 11 330 950,66 12 548 849,06 

2. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

19 376 386,80 18 350 132,26 17 191 825,61 17 757 261,17 

2a. 
Rezerwy na zobowiązania  625,00 625,00 0,00 1 728,00 

2b. 
Zobowiązania długoterminowe 16 831 447,40 14 225 736,88 11 682 026,36 9 777 315,84 

2c. 
Zobowiązania krótkoterminowe 2 544 314,40 4 123 770,38 5 509 799,25 7 978 217,33 

 
RAZEM 28 759 216,42 28 592 302,40 28 522 776,27 30 306 110,23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki 

 

Wykres nr 4. Struktura pasywów wycenianej Spółki Biała Woda Sp. z o. o. (w zł). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki 
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Tabela nr 4. Struktura pasywów wycenianej Spółki Biała Woda Sp. z o. o. (w %). 

Lp. Wyszczególnienie 30.04.2016 30.04.2017 30.04.2018 30.04.2019 

1. 
Kapitał własny 32,63% 35,82% 39,73% 41,41% 

2. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

67,37% 64,18% 60,27% 58,59% 

2a. 
Rezerwy na zobowiązania  0,0022% 0,0022% 0,0000% 0,0057% 

2b. 
Zobowiązania długoterminowe 58,525% 49,754% 40,957% 32,262% 

2c. 
Zobowiązania krótkoterminowe 8,847% 14,423% 19,317% 26,325% 

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki 

 

Wykres nr 5. Struktura pasywów wycenianej Spółki Biała Woda Sp. z o. o. (w %). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki 
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30 kwietna 2016 roku w 67,37%, natomiast na dzień wyceny tj. 30 kwietna 2019 roku 

zobowiązania stanowiły 58,59% w relacji do sumy bilansowej. W tym zakresie należy 

zauważyć, że zmniejsza się udział aktywów obcych w finansowaniu działalności spółki. 

Dla porządku dokonano także szczegółowej analizy kapitałów obcych. Należy 

stwierdzić, że składały się na nie na dzień 30 kwietna 2019 roku: rezerwy na zobowiązania w 

kwocie 1 728,00 zł, zobowiązania długoterminowe w kwocie 9 777 315,84 zł oraz 

zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 7 978 217,33 zł. Główne zobowiązania to 

zobowiązania wobec jednostek powiązanych, z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania 

z tytułu dostaw i usług, a także zobowiązania publiczno – prawne.  

Dla dopełnienia uproszczonej analizy sytuacji majątkowo – finansowej wycenianej 

spółki w analizowanym okresie dokonano analizy rachunku zysków i strat na dzień  

30 kwietna 2016 roku, 30 kwietna 2017 roku , 30 kwietna 2018 roku oraz na dzień wyceny tj. 

30 kwietna 2019 roku. 

 
Tabela nr 5. Analiza rachunku zysków i strat Spółki Biała Woda Sp. z o. o., w okresie 
30.04.2016 – 30.04.2019 r. 

 

  30.04.2016 30.04.2017 30.04.2018 30.04.2019 

 Wartość w zł      
 

Łączne przychody 3 743 920,02 5 023 277,84 5 323 966,52 5 498 450,72 

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 740 625,01 5 023 273,17 5 316 601,86 5 489 256,31 

D. Pozostałe przychody operacyjne 1,89 3,07 1 362,28 3,26 

G. Przychody finansowe 3 293,12 1,60 6 002,38 9 191,15 

Łączne koszty 3 410 371,77 4 163 937,32 4 235 186,00 4 280 552,32 

B. Koszty działalności operacyjnej 2 730 842,22 3 317 282,65 3 371 543,99 3 466 897,62 

E. Pozostałe koszty operacyjne 3 741,75 20 141,65 545,34 1,94 

H. Koszty finansowe 622 017,80 618 525,02 607 725,67 527 484,76 

J. Podatek dochodowy 58 177,00 215 932,00 255 371,00 286 168,00 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku -4 407,00 -7 944,00 0,00 0,00 

Wynik finansowy netto 333 548,25 859 340,52 1 088 780,52 1 217 898,40 
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Wykres nr 6. Zestawienie przychodów i kosztów wycenianej Spółki Biała Woda Sp. z o. o. (w zł). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Spółki 

 

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

pozostaje rentowna. Ostatnie dwa analizowane okresy (2018 i 2019 rok) zakończyły się 

zyskiem na poziomie ponad 1 mln zł, a w każdym z analizowanym okresów pozostawała 

rentowna. Pozostałe lata to również dodatni wynik finansowy, choć na znacznie mniejszym 

poziomie. 

Oceniając sytuacje finansową spółki na podstawie wstępnej oceny sprawozdania finansowego 

należy stwierdzić, że pozostaje ona w analizowanym okresie rentowna. Trudno jest jednak 

precyzyjnie określić poziom rentowności tej spółki, gdyż większość transakcji odbywa się ze 

spółką powiązaną ( Czarna Góra S.A.)  

 

W ramach pogłębienia oceny wycenianego przedsiębiorstwa dokonano analizy wskaźnikowej. 

Analiza wskaźnikowa ograniczona została do czterech najważniejszych obszarów: 

 obrotowości 

 rentowności 

 płynności finansowej 

 wypłacalności 
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Analiza obrotowości 

Tabela nr 6. Efektywność wykorzystania środków obrotowych w okresie 30.04.2016-30.04.2019. 

Wyszczególnienie 30.04.2016 30.04.2017 30.04.2018 30.04.2019 

Wskaźnik obrotowości aktywów 0,1302 0,1757 0,1867 0,1814 

Wskaźnik rotacji środków obrotowych 16,50 18,41 9,81 2,14 

Wskaźnik rotacji należności w dniach 20,32 18,65 35,95 0,84 

Wskaźnik średniego okresu inkasa 
należności 

17,72 19,30 10,02 427,74 

Wskaźnik średniego obrotu zobowiązań w 
dniach 

244,65 295,54 372,57 522,36 

 

Wykres nr 6. Efektywność wykorzystania środków obrotowych w okresie 30.04.2016-30.04.2019. 

 

Poprawa efektywności gospodarowania wymaga skoncentrowania się na problemie 

efektywności wykorzystania majątku. Analizy obrotowości majątku przedsiębiorstwa dokonano 

w różnych przekrojach. Najogólniejszym wskaźnikiem jest wskaźnik obrotowości aktywów, 

będący stosunkiem wartości sprzedaży do całości aktywów. Wskaźnik ten informuje, jaka 

wartość sprzedaży przypada na jedną złotówkę zaangażowanego majątku. Co do zasady 

przyjmuje się, że im wyższa wartość tego wskaźnika tym lepiej. W analizowanym 

przedsiębiorstwie wskaźnik ten osiąga dość niskie wartości, i pozostaje na w miarę stabilnym 
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poziomie (z nieznaczną tendencją wzrostową). Z roku na rok jedna złotówka zaangażowana w 

majątek przynosi mniej więcej tyle samo przychodów ze sprzedaży. 

W przypadku analizowanego przedsiębiorstwa istotnego znaczenia nabiera analiza 

efektywności wykorzystania środków obrotowych. Wskaźnik ten został policzony jako relacja 

przychodów ze sprzedaży do stanu aktywów obrotowych. Wartości tego wskaźnika świadczą 

o szybkości krążenia środków obrotowych. W analizowanej spółce co do zasady jest ona 

nieco niższa w kolejnych latach, co powoduje obniżenie efektywności wykorzystania tego 

majątku. Jednak, aby dokładniej zbadać źródło zmiany efektywności aktywów obrotowych 

dokonano analizy poziomu obrotowości należności i środków pieniężnych.  Wyceniana spółka 

nie posiadała żadnych zapasów. 

W działalności przedsiębiorstwa istotny jest także wskaźnik rotacji należności, choć 

one nie stanowią istotnego składnika majątku w analizowanej spółce. 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 niski, co 

powoduje, że spółka relatywnie krótko czeka na swoje wierzytelności. Generalnie okres 

oczekiwania na swoje należności w spółce wynosi mniej iż 30 dni. 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 

krótkoterminowych do przychodów ze sprzedaży x 360 dni.  Wartość tego wskaźnika 

wyrażana w dniach jest bardzo wysoka i wskazuje, że spółka może mieć problemy ze spłatą 

swoich bieżących zobowiązań. Dodatkowo wartość tego wskaźnika wzrasta w kolejnych 

latach. Blizej kwestii regulowania swoich zobowiązań przyjrzę się w przy okazji określenia 

wartości wskaźników płynności.  
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Analiza rentowności 
 
Tabela nr 7. Wskaźniki rentowności dla wycenianego przedsiębiorstwa w okresie 30.04.2016-
30.04.2019. 

Wyszczególnienie 30.04.2016 30.04.2017 30.04.2018 30.04.2019 

Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) 8,91% 17,11% 20,45% 22,15% 

Wskaźnik rentowności majątku ( ROA) 1,16% 3,01% 3,82% 4,02% 

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 3,55% 8,39% 9,61% 9,71% 

 

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. Dodatkowo możemy zaobserwować sukcesywną poprawę wskaźników rentowności 

w kolejnych latach.  Istotnym wnioskiem płynącym z tej analizy jest, że wyceniane 

przedsiębiorstwo w każdym z analizowanych okresów pozostawało rentowne (poziom 

rentowności także należy ocenić jako relatywnie wysoki). Rentowność sprzedaży netto w 

ostatnim okresie wynosiła 22,15%, co oznacza, że każde 100 zł przychodów w analizowanym 

okresie generowało 22,15 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 30.04.2016-30.04.2019. 

Wyszczególnienie 30.04.2016 30.04.2017 30.04.2018 30.04.2019 

Wskaźnik bieżącej płynności 0,09 0,07 0,10 0,32 

Wskaźnik szybkiej płynności 0,09 0,06 0,10 0,32 

Wskaźnik natychmiastowej 
wymagalności 

0,00 0,00 0,00 0,31 
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Wykres nr 8. Analiza  płynności finansowej w okresie 30.04.2016-30.04.2019. 

 
 
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 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 niezbyt korzystne wskaźniki płynności można mówić o 

potencjalnych problemach na gruncie płynności finansowej. Dodatkowo spółka cechuje się 

bardzo niekorzystna strukturą majątku tj. za pomocą aktywów obrotowych spółka nie jest w 

stanie spłacić swoich zobowiązań krótkoterminowych. 

 

Analiza wypłacalności 

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

zobowiązań  ogółem do aktywów ogółem. 
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Tabela nr 9. Wskaźnik zadłużenia Spółki w okresie 30.04.2016-30.04.2019. 

Wyszczególnienie 30.04.2016 30.04.2017 30.04.2018 30.04.2019 

Wskaźnik zadłużenia ogółem 67,37% 64,18% 60,27% 58,59% 

 

 
Wartość tego wskaźnika oscyluje na poziomie około 60% , co świadczy o tym, że 

przedsiębiorstwo w około 60% jest finansowane kapitałem obcym. Wskaźnik poziomu 

zadłużenia ogółem na poziomie 60% jest umiarkowany. 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. Pozytywną tendencja jest 

zmniejszanie się zadłużenia analizowanej spółki w kolejnych okresach. 

 

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 rzeczowe aktywa trwałe oraz 

inwestycje długoterminowe, głównym jednak składnikiem majątku są akcje spółki 

Czarna Góra S.A. 

 stopień zadłużenia wycenianego przedsiębiorstwa ogółem wynosi około 60%, i jest na 

poziomie umiarkowanym 

 wskaźniki sprawności działania, szczególnie w zakresie rotacji zobowiązań nie są na 

zadawalającym poziomie i mogą wskazywać na pewne sygnały związane z problemem 

płynności finansowej 

 wskaźniki płynności finansowej także pozostają na relatywnie nikim, niekorzystnym 

poziomie, co może dowodzić potencjalnych problemów z płynnością finansową 

 spółka osiąga stabilne przychody ze sprzedaży,  
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ROZDZIAŁ III 

WYBÓR METODY WYCENY 

 

3.1 Opis metodologii wyceny 

 

Przedmiotowa wycena została sporządzona dla potrzeb określenia wartości rynkowej 

udziałów 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 majątkowe, metodę skorygowanych aktywów netto.  

 

Ad. a). W podejściu majątkowym dokonano spojrzenia na spółkę Biała Woda Sp. z o. o. 

poprzez pryzmat jej majątku, którym na dzień wyceny tj. 30.04.2019 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 30 kwietna 2019 

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 udziałów i akcji w innych jednostkach 

 określenia wartości rynkowej inwestycji krótkoterminowych; 

 wydzielenia z aktywów pozycji nie będących w istocie składnikami majątku tylko 

efektem bieżących zapisów księgowych; 

 

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. Dodatkowo biegły nie ma pełnej wiedzy o wycenianej spółce, o 

planowanych działaniach, a także ewentualnej prognozie przychodów i kosztów. Spółka jest 

spółka dominującą dla spółki Czarna Góra S.A., a także prowadzi szereg operacji ze spółkami 

powiązanymi. Wykaz tych powiązań za ostatni rok obrotowy przedstawia się następująco: 

 

Tabela nr 10. Informacja o istotnych transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi 

/ informacje o udzieleniu przez Spółkę poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji. 

 

Nazwa Spółki Opis transakcji 
Kwota transakcji 

[netto] 

Czarna Góra S.A. Zakup usług dzierżawa 2 553 410,86 

Czarna Góra S.A. Sprzedaż usług przewozy narciarzy 5 104 458,33 

Czarna Góra S.A. Odsetki od pożyczki zaciągniętej 50 683,02 

Czarna Góra S.A. Pożyczka zaciągnięta 3 685 613,50 

Czarna Góra Apartamenty Sp. z o. o.  Pożyczka udzielona 22 474 595,58 

Czarna Góra S.A. Zakup najem powierzchni biurowej 2 400,00 

Czarna Góra S.A. 
Sprzedaż usługi outsourcingu 
pracowniczego 

228 389,83 

CGA Invest Sp. z o. o. HM Sp. k. 
Sprzedaż usługi outsourcingu 
pracowniczego 

23 408,15 
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Czarna Góra S.A. Sprzedaż armatek 131 250,00 

CGA Invest Sp. z o. o. HM Sp. k. Zakup usług finansowo – księgowych  13 200,00 

 
 

Mając to na uwadze biegły odstąpił od określenia wartości spółki w podejściu 

dochodowym, choć należy mieć świadomość, że jest ona rentowna.  

 

3.2 Ograniczenia występujące przy sporządzaniu przedmiotowej wyceny 

 

Biegły przedmiotową wycenę sporządził na zlecenie Syndyka Spółki AS-BAU S.A. w 

upadłości, 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 sporządził przedmiotowy raport w oparciu o dokumenty 

uzyskane od Syndyka, a przede wszystkim w oparciu o ogólnodostępne dokumenty 

pozyskane z Krajowego Rejestru Sądowego, a także z Internetu. 

 

3.3 Ograniczenia występujące przy zbyciu udziałów 

 

Umowa spółki definiuje zasady i ograniczenia w zakresie zbycia udziałów spółki. W umowie 

spółki są następujące zapisy w tym zakresie: 

1. Udziały Spółki są zbywalne. 

2. W przypadku, gdy Wspólnik zamierza sprzedać lub w inny sposób przenieść wszystkie 

lub część swoich udziałów Spółki na osobę trzecią, która nie jest Wspólnikiem Spółki, 

pozostali Wspólnicy będą mieli prawo pierwszeństwa nabycia takich udziałów. Wspólnik 

Zbywający poinformuje pozostałych Wspólników o swoim zamiarze poprzez doręczenie 

pozostałym Wspólnikom pisemnego oświadczenia zawierającego co najmniej następujące 

informacje: 

a) liczbę i rodzaj udziałów, które mają zostać sprzedane lub w inny sposób przeniesione 

(„Udziały Zbywane”); 

b) cenę, za którą Udziały Zbywane mają zostać sprzedane lub w inny sposób 

przeniesione („Określona Cena”); 

c) termin zbycia lub innego przeniesienia oraz pozostałe istotne warunki umowy wraz ze 

wskazaniem Proponowanego Nabywcy; 

3. Każdy z pozostałych Wspólników będzie miał prawo do przyjęcia oferty zbycia w ciągu 30 

dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Wspólnikowi Zbywającemu udziały 

pisemnego oświadczenia o przyjęciu oferty zbycia. 
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4. W przypadku przyjęcia oferty zbycia udziałów poprzez więcej niż jednego Wspólnika, 

Wspólnicy akceptujący ofertę zbycia nabędą wszystkie udziały zbywane od Wspólnika 

Zbywającego pro rata do swojego wzajemnego udziału w kapitale zakładowym Spółki, 

wedle stanu na dzień złożenia im oferty zbycia udziałów, przy czym przeniesienie 

własności Udziałów Zbywanych na rzecz każdego ze Wspólników akceptujących Ofertę 

zbycia nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny określonej w Ofercie zbycia. Zapłata ceny 

nastąpi w ciągu 21 dni od daty złożenia oświadczenia o przyjęciu Oferty. W przypadku, 

gdy zapłata ceny nie zostanie dokonana w terminie wskazanym powyżej, oświadczenie o 

przyjęciu Oferty złożone przez takiego Wspólnika uznaje się za niezłożone. 

5. W przypadku, gdy żaden z pozostałych Wspólników nie złoży oświadczenia o przyjęciu 

oferty zbycia udziałów w terminie, Wspólnik zbywający będzie miał prawo do zbycia 

udziałów na rzecz Proponowanego Nabywcy. 

6. Zbycie udziałów Spółki przez Wspólnika na rzecz osoby będącej Wspólnikiem Spółki bez 

zachowania procedury określonej powyżej jest nieważne.  
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ROZDZIAŁ IV 

WYCENA BIAŁA WODA SP. Z O. O. 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 Biała Woda  

Sp. z o. o. 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 Spółki Biała Woda Sp. z o. o. 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 nie stwierdzono, aby na rzecz wycenianej spółki został 

zarejestrowany i zastrzeżony znak towarowy słowno – graficzny. 

 

4.2  Wycena majątkowych praw autorskich i pokrewnych 

 

Analiza dostępnych dokumentów wycenianej Spółki nie wskazuje na to, że Biała Woda 

Sp. z o. o. 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. 

 

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, Biała 

Woda Sp. z o. o. 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 zewnętrzne 

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).  

Biała Woda Sp. z o. o. stosuje następujące generalne zasady rachunkowości: 

1) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwale 

Wyceniane są według ceny nabycia lub wytworzenia pomniejszonych o odpisy 

amortyzacyjne dokonywane w równych ratach miesięcznych według tabeli stawek 

amortyzacji stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 
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2) Należności długoterminowe 

Nie występują. 

 

3) Inwestycje długoterminowe 

Wyceniane są według ceny nabycia, natomiast na dzień bilansowy wycenia się według 

ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, które obciążają 

koszty finansowe.  

 

4) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Wycenia się według ewidencji księgowej, prowadzonej analitycznie dla każdego tytułu 

osobno. 

 

5) Zapasy 

Materiały – według cen zakupu. 

Półprodukty i produkty w toku – wycenia się w wysokości rzeczywistego kosztu 

wytworzenia. 

Produkty gotowe – według wartości wytworzenia wynikającej z ewidencji księgowej. 

Pozycja nie występuje. 

Towary – według cen zakupu, w oparciu o stan potwierdzony spisem remanentowym.  

Zaliczki na poczet dostaw – według kwot nominalnych wynikających z ewidencji 

księgowej. 

Zapasy, które utraciły swoja wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej 

objęte są odpisem aktualizującym.   

 

6) Należności krótkoterminowe  

Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się w wielkościach wymagalnych zapłat 

wynikających z faktur, na koniec roku udokumentowane potwierdzeniem sald.  

Z pozostałych tytułów – w wartościach wynikających z ewidencji księgowej. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich 

zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.    

 

7) Inwestycje krótkoterminowe 

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe – wycenia się według ewidencji księgowej, 

prowadzonej analitycznie dla każdego tytułu osobno, które wycenia się w kwocie 

wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny, pomniejszone o odpisy z 

tytułu trwałej utraty wartości. 
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Środki w banku – według wartości nominalnej zgodnej z wyciągami bankowymi 

udokumentowane. 

Środki w kasie – według wartości nominalnej, potwierdzonej inwentaryzacją kasy.  

 

8) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Według wartości nabycia wynikającej z ewidencji księgowej, rozliczane proporcjonalnie 

do okresu rozliczenia. 

 

9) Kapitał własny 

Kapitały wycenia się według wartości nominalnej wynikającej z ewidencji księgowej.  

Zysk i straty z lat ubiegłych – według wartości nominalnych w oparciu o dokumenty 

bilansowe z tych lat. 

Zysk netto z roku obrotowego – według wartości nominalnej wyliczonej w rachunku 

wyników sporządzonym w wariancie porównawczym. 

 

10) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania – wycenia się według wartości nominalnej, wiarygodnie 

oszacowanej, wynikającej z ewidencji księgowej, a z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego. 

Zobowiązania długoterminowe – wycenia się według wartości nominalnej i ewidencji 

księgowej, udokumentowane potwierdzeniem sald.  

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania – 

wycenia się w kwotach wymagalnych. 

Kredyty i pożyczki – wycenia się według wartości nominalnej z ewidencji księgowej. 

Zaliczki otrzymane za dostawy – wycenia się według wartości nominalnej zgodnie z 

ewidencją księgową. 

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – wycenia się w kwotach 

nominalnych w oparciu o deklaracje podatkowe i deklaracje ZUS. 

Przychody przyszłych okresów i bierne rozliczenia międzyokresowe – wycenia się 

według wartości nominalnej zgodnie z ewidencją księgową. 

 

Wynik finansowy został określony w oparciu o rachunek zysków i strat sporządzony według 

wariantu porównawczego. Wynik na sprzedaży ustalono w oparciu o faktyczną wielkość 

sprzedaży produktów dokonaną w okresie sprawozdawczym i odniesionych do niej kosztów 

bezpośrednich oraz kosztów pośrednich związanych z wytworzeniem produktów przy 

normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Sprawozdanie finansowe spółki nie 
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podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe została sporządzone 

przy założeniu kontynuacji działalności.  

Rok obrotowy spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe 

sporządzone za rok obrotowy 2018, który obejmuje okres od 01.05.2018 roku do 30.04.2019 

roku, a ma to związek ze szczególnymi warunkami prowadzenia działalności, które zależne są 

od warunków atmosferycznych – zimy i uzyskiwania największych przychodów na przełomie 

roku kalendarzowego.  

 

Na dzień bilansowy tj. 30 kwietnia 2019 roku w spółce była zatrudniona jedna osoba na 

umowę o pracę. Analogicznie było na dzień 30 kwietnia 2018 roku. 

 

4.5  Koncesje, licencje i zezwolenia 

 

W toku prowadzonej wyceny Biała Woda Sp. z o. o. nie stwierdzono, aby prowadziła 

ono działalność gospodarczą wymagającą koncesji, czy zezwoleń lub Spółka 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 30 kwietna 2019 

roku wynosiła 0,00 zł.  Nie stwierdzono istnienia wartości niematerialnych i prawnych w 

Spółce. 

 

4.7 Rzeczowe aktywa trwałe 

 

W ramach tej kategorii bilansowej wyceniana jednostka w ewidencji księgowej na dzień 

30 kwietna 2019 roku wykazuje kwotę 1 423 965,77 zł.  

 

Na tą kwotę składają się następujące pozycje: 

1) Środki trwałe………………………………….………………...……………1 423 965,77 zł 

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

b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej……….…….…1 037 324,20 zł 

c) Urządzenia techniczne i maszyny……………………..…..…...…….. 386 641,57 zł 

d) Środki transportu…………………………….…….….…………….......……… 0,00 zł 
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e) Inne środki trwałe……………………………………………………..……....... 0,00 zł 

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

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

 

Biegły nie miał dostępu do ewidencji środków trwałych. Nie ma zatem wiedzy, jakie 

składniki majątku zostały uwzględnione w pozycji „rzeczowe aktywa trwałe”. Należy 

przypuszczać, że są to składniki związane z eksploatacja kolei linowej. W analizowanym 

okresie nie zwiększyła się wartość rzeczowych aktywów trwałych, a spadek ich wartości w 

stosunku do poprzedniego roku obrotowego jest efektem umorzenia. W ostatnim roku spółka 

nie prowadziła nowych inwestycji rzeczowych. Kontynuowała działalność zgodnie z głównym 

zakresem działalności – transport koleją linową.  

 

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. Grunty (w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego gruntu 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

1 361 291,71 323 967,51 1 037 324,20  1 037 324,20  

3. 
Urządzenia techniczne 
i maszyny 

2 195 579,73 1 808 938,16 386 641,57 386 641,57 

4. 
Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

 RAZEM  3 556 871,44     2 132 905,67   1 423 965,77    1 423 965,77  

 

Mając na uwadze brak szczegółowych informacji w zakresie poszczególnych środków 

trwałych określono ich wartość rynkową na dzień 30 kwietna 2019 roku określono w wysokości 

ich wartości księgowej (po uwzględnieniu umorzenia). 

 

Wartość rynkowa rzeczowych aktywów trwałych Spółki według stanu na dzień  

30 kwietna 2019 roku wynosi: 1 423 965,77 zł 

słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć 

złotych 77/100 
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4.9 Inwestycje długoterminowe 

W bilansie wycenianej spółki sporządzonym na dzień 30 kwietna 2019 roku wartość 

inwestycji długoterminowych wynosi 26 286 000,00 zł. Na kwotę tę składa się 94,30% akcji 

spółki Czarna Góra S.A., które zostały zakupione w 2010 roku. 

Wyceniana spółka Biała Woda sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2019 roku posiadała 

183 254 akcje spółki Czarna Góra S.A. o wartości nominalnej 18 325 400 zł.  Biała Woda sp. z 

o.o. jest jednostką dominująca dla Czarna Góra S.A. Jednostka dominująca nie sporządza 

sprawozdania skonsolidowanego, gdyż nie przekroczyła określonych w art. 56 ust. 1 dwóch 

wielkości: sumy przychodów i zatrudnienia. 

 

Spółka na dzień bilansowy 30 kwietna 2019 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. Czarna Góra S.A. 18 325 400 zł 94,31% 94,31% 19 430 600 zł 

 

Akcje Czarna Góra SA: 

• Akcje w Czarna Góra 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. 

• Na dzień bilansowy 31.04.2019 r. Spółka posiada 183 254 szt. akcji o wartości nominalnej 

100 zł. Akcje nie są uprzywilejowane.  

• Na dzień bilansowy 31.04.2019 r. wartość kapitału własnego w Czarna Góra S.A. wynosi 

26 796 717,80 zł (powyżej wartości nominalnej o 7 366 177,08 zł).  

• Wynik finansowy Czarna Góra S.A. na 30 kwietnia 2019 roku r. wynosi 1 160 927,30 zł. 

- dla potrzeb niniejszej wyceny przyjęto wartość akcji Czarna Góra S.A. na poziomie ich 

wartości księgowej (wartości księgowej spółki Czarna Góra S.A.) tj. 26 796 717,80 zł x 0,9431 

= 25 271 984,55 zł 
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Lp. Nazwa spółki Wartość księgowa akcji Wartość rynkowa akcji 

1. Czarna Góra S.A. 26 286 000,00 zł  25 271 984,55 zł 

 

Łącznie: 26 286 000,00 zł  25 271 984,55 zł 

 

 

Wartość rynkowa długoterminowych aktywów finansowych stanowiących inwestycje 

długoterminowe według stanu na dzień 31 kwietnia 2019 roku wynosi 25 271 984,55 zł 

Słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset 

osiemdziesiąt cztery złote 

 

4.10 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 

W bilansie wycenianej spółki sporządzonym na dzień 30 kwietna 2019 roku w pozycji 

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe widnieje kwota 28 991,00 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. Przedmiotowy składnik majątku ma 

relatywnie mała wartość w stosunku do innych składników aktywów. 

 

Biegły zdecydował się wycenić wartość rynkową tego składnika na poziomie jego 

wartości księgowej  tj. 28 991,00 zł 

 

Wartość rynkowa długoterminowych rozliczeń międzyokresowych według stanu na 

dzień 30 kwietna 2019 roku wynosi 28 991 zł 

Słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 

 

 4.11 Zapasy 

 

 W bilansie wycenianej Spółki sporządzonym  na dzień 30 kwietna 2019 roku zapasy nie 

występują. 
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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 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 30 kwietna 2019 roku  wynosiła: 

12 854,52 zł 
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Na tą kwotę składały się następujące należności: 

1. Należności od jednostek powiązanych ………………………….………….. 8 497,03 zł 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ……..………..………………….. 8 497,03 zł 

   1) do 12 miesięcy ……………………………….......……………………….. 8 497,03 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 ……………………………………… 4 357,49 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) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz   

   innych tytułów publicznoprawnych….……………………………..………… 3 835,62 zł 

c) inne ….…………………………………………………………..………….…… 521,87 zł 

d) dochodzone na drodze sądowej ….……………………………………………... 0,00 zł 

 

 

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, że należności stanowią relatywnie mała wartość i że 

spółka prowadzi sprzedaż swoich usług głównie za gotówkę określono wartość rynkowa tych 

należności na poziomie ich wartości nominalnej.  

 

Wartość rynkowa należności krótkoterminowych na dzień 30 kwietna 2019 roku wynosi: 

12 854,52 zł  

Słownie: dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 52/100 
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4.13  Inwestycje krótkoterminowe 

 

W bilansie wycenianej jednostki na dzień 30 kwietna 2019 roku na wartość księgową 

inwestycji krótkoterminowych składają się: 

a) udzielone pożyczki ………………………………………………...…… 2 474 595,58 zł 

b) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych………...…….…. 30 100,11 zł 

 

Ad. a) udzielone pożyczki  

 

Jest to pożyczka udzielona do spółki powiązanej. Jest to pożyczka udzielona w ostatnim roku 

obrotowym na rzecz spółki Czarna Góra Apartamenty sp. z o.o. Określenia wartości rynkowej 

tego aktywu dokonano w wysokości faktycznie udzielonej pożyczki tj. 2 474 595,58 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 30 100,11 zł 

 

W związku z powyższym wartość rynkowa inwestycji krótkoterminowych wynosi: 2 504 695,69 

zł. 

Słownie: dwa miliony pięćset cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 

69/100 

 

4.14 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 

W bilansie wycenianej Spółki sporządzonym  na dzień 30 kwietna 2019 roku 

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe występują w kwocie 49 603,25 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 30 kwietna 2019 roku wynosi 0,00 zł 

Słownie: zero złotych 
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4.15 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

 

Na dzień 30 kwietna 2019 roku w bilansie wycenianej jednostki zobowiązania i rezerwy 

na zobowiązania zamykały się kwotą  17 757 261,17 zł. 

 

Na tą kwotę składały się w szczególności: 

I. Rezerwy na zobowiązania …………………………………………..…………… 1 728,00 zł 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ……………….…. 1 728,00 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 ……………………………………………9 777 315,84 zł 

1. Wobec jednostek powiązanych …………………………………………1 171 000,00 zł 

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

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

3. Wobec pozostałych jednostek …………………………………….……8 606 315,84 zł 

a) kredyty i pożyczki ……………………………………………………..…8 606 315,84 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 ………………………………………… 7 978 217,33 zł 

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych …………………......…6 341 499,59 zł 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: ……………..…...…3 826 886,09 zł 

- do 12 miesięcy …………………………………………………..…………3 826 886,09 zł 

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

b) inne  ………………………………………………………………………2 514 613,50 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 …………………...…… 1 636 717,74 zł 
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a) kredyty i pożyczki ……………………………………………………… 1 389 210,52 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: …………..…………… 15 751,22 zł 

- do 12 miesięcy ……………………………………………….……………… 15 751,22 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 ………………………………………...………………… 231 756,00 zł 

h) z tytułu wynagrodzeń …………………………………………………………….. 0,00 zł 

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

4. Fundusze specjalne ………………………………………………………………. 0,00 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 17 757 261,17 zł (siedemnaście milionów 

siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 17/100). Wartość 

ta w podejściu majątkowym będzie pomniejszała wartość rynkową aktywów. 

 

Wartość rynkowa zobowiązań na dzień 30 kwietna 2019 roku wynosi: 17 757 261,17 zł 

Słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście 

sześćdziesiąt jeden złotych 17/100 
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4.16 Wartość udziałów spółki Biała Woda Sp. z o. o. w podejściu majątkowym – 

zestawienie zbiorcze  

 

Wartość rynkowa udziałów spółki Biała Woda Sp. z o. o. Sienna 11, 57-550 Stronie 

Śląskie, według stanu z dnia 30 kwietna 2019 roku została określona podejściem majątkowym 

metodą korygowania aktywów netto i uzyskano wynik oszacowania w wysokości: 

Aktywa 

Wartość 
księgowa na 

dzień 
30.04.2019 r. 

Wartość 
rynkowa w zł 

Pasywa 

Wartość 
księgowa na 

dzień 
30.04.2019 r. 

Wartość 
rynkowa w zł 

A. Aktywa trwałe 27 738 956,77 26 724 941,32 A. Kapitał własny 12 548849,06 

12 548 849,06 

I. Wartości 
niematerialne i 
prawne 

0,00 0,00 
I. Kapitał 
podstawowy 

8 210 000,00 

II. Rzeczowy aktywa 
trwałe 

1 423 965,77 1 423 965,77 II. Kapitał zapasowy 2 649 248,30 

1. Grunty własne 0,00 0,00 
III. Pozostałe 
kapitały rezerwowe 

471 702,36 

2. Budynki i budowle 1 037 324,20 1 037 324,20 
IV. WF z lat 
ubiegłych 

0,00 

3. Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

386 641,57 386 641,57 
V. WF roku 
obrotowego 

0,00 

4.Środki transportu 0,00 0,00 VI. Zysk strata netto 1 217 898,40 

5. Inne środki trwałe 0,00 0,00 
B. Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania 

17 757 261,17 17 757 261,17 

6. Przedmioty 
niskocenne 

0,00 0,00 
I. Rezerwy na 
zobowiązania 

1 728,00 1 728,00 

7.Środki trwałe w 
budowie 

0,00 0,00 
II. Zobowiązania 
długoterminowe 

9 777 315,84 9 777 315,84 

8.Zaliczki na środki 
trwałe w budowie 

0,00 0,00 
III. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

7 978 217,33 7 978 217,33 

III. Należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 
1. Wobec jednostek 
powiązanych 

6 341 499,59 6 341 499,59 

IV. Inwestycje 
długoterminowe 

26 286 000,00 25 271 984,55 
1. Zobowiązania z 
tytułu kredytów i 
pożyczek 

1 389 210,52 1 389 210,52 

V. Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

28 991,00 28 991,00 
3. Zobowiązania 
wobec dostawców 

15 751,22 15 751,22 

B. Aktywa  
obrotowe 

2 567 153,46 2 517 550,21 
4. Zobowiązania z 
tytułu podatków, ceł, 
ubezpieczeń  

231 756,00 231 756,00 

I. Zapasy 0,00 0,00 
5. Zobowiązania z 
tytułu wynagrodzeń 

0,00 0,00 

II. Należności 
krótkoterminowe 

12 854,52 12 854,52 
7. Fundusze 
specjalne 

0,00 0,00 

III. Inwestycje 
krótkoterminowe 

2 504 695,69 2 504 695,69 
IV. Rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00 0,00 

1. Udzielone 
pożyczki 

2 474 595,58 2 474 595,58      
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2. Środki pieniężne 
w kasie i w banku 

30 100,11 30 100,11       

IV. Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe  

49 603,25 0,00       

RAZEM 30 306 110,23 29 242 491,53 RAZEM 30 306 110,23 30 306 110,23 

 

Wartość rynkowa udziałów Spółki Biała Woda Sp. z o. o. Sienna 11, 57-550 Stronie 

Śląskie ustalona została podejściem majątkowym według stanu z dnia 30 kwietna 2019 roku i 

poziomu cen z dnia wyceny w wysokości: 

 

29 242 491,53 zł – 17 757 261,17 zł = 11 485 230,36 zł 

 

Przyjęto w zaokrągleniu: 11 500 000 zł netto 

 

słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych netto 

 

Udziały będące własnością AS-BAU S.A. w upadłości 

Łączna ilość udziałów wynosi 82 100 szt. o wartości nominalnej 100 zł za udział. Przedmiotem 

wyceny jest pakiet 491 sztuk udziałów Spółki stanowiących 0,5980% łącznej liczby 

istniejących akcji (0,5980% kapitału udziałowego). Jest to pakiet mniejszościowy ( poniżej 1 

%). 

Przy określaniu wartości pakietu udziałów stosuje się dodatkowo dyskonto za brak kontroli lub 

premię za kontrole.  

Ponieważ wyceniany pakiet stanowi mniejszość i nie daje kontroli na Zgromadzeniu 

Wspólników  należy zastosować dyskonto za brak kontroli (ang. Minority Discount). 

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% 
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Autor zdecydował się zastosować wartość średnią z powyższych tj. 34,83% 

 

Wartość pakietu akcji (491 sztuk) Spółki AS-BAU S.A. w upadłości po zastosowaniu dyskonta 

wynosi: 

 

 

WU = 11 500 000 zł  / 82 100 udziałów =  140,07 zł/udział 

 

WU AS-BAU S.A.= 491 szt. udziałów * 140,07 zł/udział * (100% - 34,83%) =  44 840 zł 
 
 

Przyjęto w zaokrągleniu: 44 800 zł 

Słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych netto 

Biegły rekomenduje przyjęcie tej wartości jako podstawy do rozpoczęcia negocjacji przez 

Syndyka z potencjalnymi nabywcami udziałów spółki Biała Woda Sp. z o. o.  stanowiących 

własność AS – BAU S.A. w upadłości. Wartość rynkową 1 udziału w spółce Biała Woda sp. z 

o.o. o wartości nominalnej 100 zł określono na poziomie 91,24 zł/szt. Należy mieć jednak 

świadomość, że są to udziały mniejszościowe.  
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ROZDZIAŁ VI 

USTALENIA KOŃCOWE 

 

6.1 Wartość rynkowa udziałów spółki Biała Woda Sp. z o. o. 

W wyniku przeprowadzonej wyceny udziałow spółki Biała Woda Sp. z o. o. Sienna 11, 

57-550 Stronie Śląskie stanowiących własność AS – BAU S.A. w upadłości dla potrzeb ich 

sprzedaży według stanu na dzień 30 kwietna 2019 roku określono ich wartość rynkową w 

wysokości: 

44 800 zł 

słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych  

 

Wyszczególnienie Ilość udziałów Wartość nominalna 
w zł 

Wartość rynkowa w 
zł 

Udziału stanowiące 

własność AS – BAU 

S.A. w upadłosci 

491 szt. 49 100 zł 44 800 zł 

 

Biegły rekomenduje przyjęcie tej wartości jako podstawy do rozpoczęcia negocjacji przez 

Syndyka z potencjalnymi nabywcami udziałów stanowiących własność AS-BAU S.A. 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 Biała Woda Sp. z o. o. 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 ruchomych składników majątku 

 Brak możliwości skonsultowania założeń w zakresie prognoz przychodów i 

kosztów z członkami Zarządu 

 Brak wiedzy o wynikach finansowych spółki osiąganych w 2020 roku (brak 

sprawozdań finansowych m.in. na 30 kwietnia 2020 roku) 

 

6. Należy także mieć świadomość, ze jeżeli po dniu 30 kwietna 2019 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 udziałów Biała Woda Sp. z o. o. opracował:  

 

 

Wojciech Rogowski1 

Wrocław – 27 października 2020 r. 

 

 

                                                 
1 Autor wyceny jest rzeczoznawcą majątkowym, rzeczoznawcą SITR, a także biegłym sądowym w 
zakresie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw 
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ZAŁĄCZNIKI – DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE 

 

1. sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 

30.04.2019 roku,  30.04.2018 roku, 30.04.2017 roku oraz 

30.04.2016 roku; 

 

2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000323577; 

 


