WYCENA AKTYWÓW
Oferta usług Zarzecki i Wspólnicy

prof. Dariusz Zarzecki
Profesor
zwyczajny
Uniwersytetu
Szczecińskiego, Prezes Zarządu w Zarzecki
i Wspólnicy, uznany ekspert z zakresu
wyceny przedsiębiorstw. Szef zespołu
odpowiedzialnego
za
opracowanie
dokumentu pt. „Krajowy Standard Wyceny
Specjalistyczny - Ogólne zasady wyceny
przedsiębiorstw”. Współzałożyciel oraz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biegłych
Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Autor
lub współautor ponad 300 publikacji,
w tym książek „Teoria i praktyka metod
dochodowych w wycenie przedsiębiorstw",
"Metody wyceny przedsiębiorstw” oraz
„Współczesne
wyzwania
wyceny
przedsiębiorstw”, wyróżnianych m.in.
nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz
rekomendowanych dla menedżerów,
naukowców i studentów, maklerów,
doradców inwestycyjnych i kandydatów na
biegłych rewidentów. Kierownik Studium
MBA
Uniwersytetu
Szczecińskiego,
wykładowca
na
licznych
kursach
i konferencjach. Otrzymał stypendia
przyznane m.in. przez Rząd Finlandii oraz
Rząd Norwegii, a także dwukrotnie przez
Unię Europejską.
W latach 2001-2002 Przewodniczący
Rady Nadzorczej PKO BP S.A. przewodniczący
Zespołu Ekspercko-Redakcyjnego, który
był odpowiedzialny za opracowanie
strategii rozwoju Szczecina. Od 2000 roku
jest organizatorem i Przewodniczącym
Rady Programowej Międzynarodowej
Konferencji
Naukowej
"Zarządzanie
ﬁnansami". Członek Rad Programowych:
"International
Quarterly
Journal
of Finance", "Bank", "Controlling
i Rachunkowość Zarządcza", „International
Journal of Research in Marketing”, "Folia
Oeconomica".
Autor licznych wycen przedsiębiorstw,
wpisany na listę biegłych sądowych
z zakresu wyceny przedsiębiorstw przy
Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Wycena przedsiębiorstw
Od blisko 30 lat wycena przedsiębiorstw pozostaje naszą kluczową specjalnością. Nasza kadra posiadająca bogate
doświadczenie na płaszczyźnie praktycznej i naukowej stanowi przy tym gwarancję wysokiej jakości usług, którą deﬁniujemy
jako wypadkową stosowania najlepszych praktyk, wykorzystania najnowszych badań naukowych oraz zgodność z obowiązuĄ
jącymi standardami i regulacjami. Każda wycena jest przy tym traktowana indywidualnie, co pozwala na optymalny, „szyty
na miarę” dobór podejścia i metody do sytuacji, z którą się spotykamy.
Do każdej wyceny podchodzimy indywidualnie, a szerokie doświadczenie pozwala nam na zrealizowanie wyceny
przedsiębiorstwa praktycznie z każdej branży i o każdej skali działalności. Prace zawsze rozpoczynamy od ustalenia z
klientem jego potrzeb oraz terminu realizacji zlecenia, a także analizy modelu biznesu przedsiębiorstwa. Pozwala to na
precyzyjne zdeﬁniowanie celu wyceny oraz zrozumienie specyﬁki działalności przedsiębiorstwa, dzięki czemu już na
początku współpracy jesteśmy w stanie dobrać optymalne metody wyceny oraz odpowiedni skład zespołu. Jeżeli usługa
wyceny przedsiębiorstwa tego wymaga, zapewniamy również ekspertów branżowych oraz rzeczoznawców majątkowych.
Mając świadomość, iż wycena przedsiębiorstwa często jest jednym z elementów większego procesu, oferujemy również
wsparcie klienta po zrealizowaniu wyceny m.in. prezentacji wycen przed sądem, radą nadzorczą lub zarządem, doradztwo
transakcyjne.
Oferujemy wyceny przedsiębiorstw na potrzeby:
transakcyjne,
postępowań sądowych,
postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
określanie parytetów wymiany akcji na potrzeby transakcji M&A,
wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
programów opcyjnych,
podatkowe,
testów na utratę wartości,
inne.

Wycena aktywów

Wycena Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP)

Wycena aktywów niematerialnych

W praktyce gospodarczej przedsiębiorstwa często podejmują decyzję o
sprzedaży lub wydzieleniu części działalności poza struktury
przedsiębiorstwa. Podjęcie takiego działania zazwyczaj wymaga
przeprowadzenia wyceny wydzielanej części działalności w celu oszacowania
jej wartości lub oceny przez pryzmat przepisów podatkowych spełnienia
przez wydzielaną działalność deﬁnicji Zorganizowanej Części
Przedsiębiorstwa (ZCP).

Szeroko pojęte aktywa niematerialne odgrywają obecnie coraz istotnieĄ
jszą rolę w każdym przedsiębiorstwie. Marka budowana przez
przedsiębiorstwo, powiązane z nią znaki towarowe czy opatentowane
technologie często w znaczącym stopniu decydują o jego pozycji
konkurencyjnej. Co za tym idzie, mogą one stanowić aktywo o realnej
wartości, które może być przedmiotem transakcji lub licencjonowania.

W ramach naszych usług oferujemy wycenę ZCP m.in na potrzeby:
podatkowe,
postępowań pre-pack,
informacji zarządczej,
informacji dla właścicieli przedsiębiorstwa.

W ramach naszych usług oferujemy wycenę szerokiej gamy aktywów
niematerialnych m.in.:
marek,
znaków towarowych,
patentów, technologii,
licencji,
oprogramowanie,
know-how,
wzorów użytkowych.

Wycena ruchomości i nieruchomości

Testy na utratę wartości aktywów

Oferujemy kompleksową wycenę nieruchomości komercyjnych
i niekomercyjnych oraz ruchomości. Portfolio naszych dotychczasowych
zleceń w tym zakresie obejmuje między innymi wycenę ponad kilku
tysięcy nieruchomości (przemysłowe, prywatne, stanowiące zabezpieczeĄ
nie wierzytelności bankowych itp.), ruchomości m.in.: linii produkcyĄ
jnych, instalacji przemysłowych, pojazdów, statków, pozostałego
wyposażenia przedsiębiorstw i tym podobnych. W skład naszego zespołu
wchodzą rzeczoznawcy z wieloletnim doświadczeniem, wpisani na listę
biegłych sądowych.

Test na utratę wartości jest analizą ukierunkowaną na oszacowanie
bieżącej wartości użytkowej konkretnego aktywa, w celu weryﬁkacji czy
wartość bilansowa danego aktywa wymaga aktualizacji. Zgodnie z
Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości (w szczególności: MSR 36), przedsiębiorstwa powinny co
najmniej raz w roku poddać niektóre aktywa testowi na utratę wartości.
Katalog takich aktywów obejmuje m.in.:
udziały i akcje w podmiotach zależnych,
wartości niematerialne i prawne;
rzeczowe aktywa trwałe;
nieruchomości inwestycyjne wyceniane w cenie nabycia.

Posiadamy doświadczenie w wycenie majątku wchodzącego w skład
m.in.:
przedsiębiorstw,
likwidowanych przedsiębiorstw,
kompleksów przemysłowych,
zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W ramach naszych usług oferujemy sporządzenie testów na utratę
wartości w zakresie wszystkich aktywów podlegających takiemu
badaniu. Doświadczenie wypracowane na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat stanowi przy tym gwarancję metodycznej i regulacyjnej
poprawności sporządzonych testów.

Wycena instrumentów pochodnych
Instrumenty pochodne, tzw. derywaty (ang. derivative) to instrumenty
ﬁnansowe, niebędące papierami wartościowymi, których wartość
uzależniona jest od instrumentu bazowego, np. poziomu stopy procentowej,
indeksu giełdowego, kursu walutowego, kursów akcji, rentowności
obligacji itp., do których zaliczamy między innymi:
kontrakty terminowe (futures, forward),
opcje proste (plain vanilla option),
opcje egzotyczne (np. barierowe, opcje typu capped, inne),
struktury zerokosztowe.
Dysponując zespołem doświadczonych specjalistów oferujemy usługi
z zakresu analizy i wyceny instrumentów pochodnych, jak również
pomiaru ryzyka wynikającego z ich stosowania. W ramach przedmiotowej
grupy usług dokonujemy teoretycznej wyceny instrumentów
pochodnych, przeprowadzonej z wykorzystaniem najlepszych modeli
stosowanych zarówno w teorii i praktyce.

ALOKACJA CENY NABYCIA
Alokacja Ceny Nabycia (ang. Purchase Price Allocation) to określona
przepisami o rachunkowości procedura, mająca na celu rozpoznanie
wszystkich aktywów nabywanych przez przedsiębiorstwo w wyniku
przejęcia kontroli nad innym podmiotem. Współcześnie, gdy coraz
większe znaczenie ogrywają aktywa niematerialne (zwykle nieujmowane
w bilansie przejmowanego przedsiębiorstwa), ich prawidłowe określenie
wartości godziwej nabiera szczególnego znaczenia. Dysponując zespołem
doświadczonych specjalistów od wyceny aktywów materialnych
i niematerialnych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz MSSF, gwarantujemy
wsparcie przy najtrudniejszych procesach PPA. W ramach przedmiotowej
usługi, jesteśmy w stanie m.in.:
wyznaczyć datę przejęcia kontroli,
określić cenę nabycia w przypadkach jej warunkowania zdarzeniami
przyszłymi (niepewnymi),
określić ośrodki wypracowujące przepływy pieniężne (ang. Cash
Generating Units, CGU),
oszacować wartość godziwą poszczególnych aktywów,
przypisać cenę nabycia do nabywanych aktywów oraz wartości ﬁrmy.

Zagadnienie związane z wyceną programów opcji menedżerskich ma
szczególne znaczenie dla podmiotów stosujących międzynarodowe
zasady sprawozdawczości. W myśl MSSF 2, wartość godziwa programów
opcji menedżerskich musi być ujmowana w księgach rachunkowych w
trakcie okresu nabywania uprawnień.
Wyceny programu opcji dokonuje się według daty przyznania ze wskazaĄ
niem takich elementów jak:
cena realizacji,
czas trwania,
bieżąca cenę akcji,
zmienność cen akcji,
oczekiwana dywidenda z akcji,
RFR - stopa procentowa wolną od ryzyka.
Podmiot wdrażający program opcji menedżerskich powinien dokonać
jego wyceny według wartości godziwej na podstawie cen rynkowych
opcji/warrantów, w szczególności biorąc pod uwagę terminy i warunki,
na których opcje zostały przyznane. W przypadku braku dostępnych cen
rynkowych jednostka powinna wycenić wartość godziwą przyznanych
instrumentów kapitałowych, stosując jedną z powszechnie wykorzystyĄ
wanych metod wyceny, np.: modelu Blacka-Scholesa, modelu dwumiĄ
anowego czy symulacji Monte Carlo, które najlepiej kwantyﬁkują
zmienność parametrów branych pod uwagę w wycenie.

SEKTORY

Działając w wysoko specjalistycznym segmencie management consulting posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie z zakresu ﬁnansów korporacyjnych oraz
stałe zaplecze kadrowe i merytoryczne pozwalające na obsługę złożonych projektów doradczych.
Od początku istnienia ﬁrmy zrealizowaliśmy ponad 600 projektów doradczych. Obecna lista naszych Klientów zawiera kilkaset przedsiębiorstw, spółek i
instytucji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Świadcząc usługi dla naszych Klientów zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie pochodzące z wielu sektorów gospodarki, takich jak np.: przemysł chemiczny,
przemysł ciężki, shipping, energetyka, budownictwo, banki i ubezpieczyciele, ICT czy biotechnologia.
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DOŚWIADCZENIE

WYCeniane
przedsiębiorstwo

SEKTOR

Cel wyceny

ROK WYCENY

Nauta S.A.

Stoczniowy

Transakcyjny

2019

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Zbrojeniowy

Transakcyjny

2019

Petralana S.A.

Produkcja materiałów izolacyjnych

Wewnętrzne decyzje zarządcze

2019

ZCP Huta Pokój S.A.

Hutniczy i metalurgiczny

Transakcyjny

2019

Energop Sp. z o.o.

Konstrukcje stalowe

Transakcyjny

2018

Port Gdański
Eksploatacja S.A.

Operator portowy

Transakcyjny

2018

BETAMED S.A.

Medyczny

Transakcyjny

2017

ST 3 Oﬀshore Sp. z o.o.

Oﬀshore/ Konstrukcje stalowe

Wewnętrzne decyzje zarządcze

2017

Polsteam Ferry Lines Limited

Żegluga Promowa

Wewnętrzne decyzje zarządcze

2017

Żegluga Polska S.A.

Shipping i inne

Wewnętrzne decyzje zarządcze

2017

Kochański i Partnerzy sp. k.

Usługi prawne

Wewnętrzne decyzje zarządcze

2017

WYCeniane
przedsiębiorstwo

SEKTOR

Cel wyceny

ROK WYCENY

AWT B.V.

Transport kolejowy

Wewnętrzne decyzje zarządcze

2016

Wycena spółki górniczej

Wydobywczy

Wewnętrzne decyzje zarządcze

2016

Szczeciński Park Przemysłowy
Sp. z o.o.

Stoczniowy
/Zarządzanie nieruchomościami

Transakcyjny

2015

Pogoń Szczecin S.A.

Sport profesjonalny

Wewnętrzne decyzje zarządcze

2014

Helimed Diagnostic
Imaging Sp. z o.o. Sp. k

Medyczny

Ustalenie wartości
na potrzeby sporu

2014

Star-Typ Sport Sp. z o.o.

Bukmacherski

Ustalenie wartości
na potrzeby sporu

2019

Pamapol S.A.

FMCG/Spożywczy

Ustalenie wartości
na potrzeby sporu

2018

Wielton SA

Automotive

Ustalenie wartości
na potrzeby sporu

2018

IAI S.A.

ITC

Ustalenie wartości
na potrzeby sporu

2019

SKOK w Wołominie

Finanse

Postępowanie upadłościowe

2018

GK PGE

Energetyczny

Ustalenie wartości
na potrzeby sporu

2015
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PROF. dariusz zarzecki
Lider

ZESPÓŁ BIEGŁYCH
Wpisany na listę
biegłych sądowych
z zakresu ekonomii,
ﬁnansów i zarządzania

Wpisany na listę
biegłych sądowych
z zakresu wyceny
przedsiębiorstw,
wartości
niematerialnych
i prawnych, organizacji
i zarządzania

ZESPÓŁ ANALITYKÓW
Wpisany na listę
biegłych sądowych
z zakresu obrotu
papierami
wartościowymi

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki – Wpisany na listę biegłych
sądowych z zakresu: Wycena przedsiębiorstw, organizacja
i zarządzanie
Miłosz Kołodziejczyk, CFA – Wpisany na listę biegłych sądowych
z zakresu: Organizacja, ﬁnanse i wycena przedsiębiorstw
Tomasz Gabryel, MPW – Wpisany na listę biegłych sądowych
z zakresu: Obrót papierami wartościowymi

Analityk,
specjalizacja:
wycena aktywów,
ﬁnanse
przedsiębiorstw,
prognozowanie

Analityk,
specjalizacja:
matematyka
ﬁnansowa,
ekonometria i
statystyka,
prognozowanie

Analityk,
specjalizacja:
ocena efektywności
inwestycji, wycena
utraconych korzyści,
ekonomiczna analiza
przyczynowości

Zarzecki i Wspólnicy dysponuje stałym zespołem kilkunastu
doświadczonych analityków, wspierających prace projektowe na
etapie zbierania danych, dokonywania niezbędnych analiz, kalkulacji
oraz estymacji. W zakres specjalizacji naszych analityków wchodzą:
Wycena aktywów;
Finanse przedsiębiorstw;
Ocena efektywności inwestycji;
Ekonometria i statystyka;

Grzegorz Gawlik – Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu:
Wycena przedsiębiorstw, wartości niematerialnych
i prawnych, organizacja i zarządzania

Matematyka ﬁnansowa;

dr Piotr Waśniewski – Wpisany na listę biegłych sądowych
z zakresu: Analiza ekonomiczna, rachunkowość, wycena
przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych

Ekonomiczna analiza przyczynowości.

Prognozowanie;
Wycena utraconych korzyści;

Certyﬁkowany analityk
ﬁnansowy CFA®
Makler papierów
wartościowych
z uprawnieniami
doradztwa
inwestycyjnego

Certyﬁkowany
audytor wewnętrzny
CIA®
Rzeczoznawca
majątkowy
Ekspert branżowy

Eksperci branżowi, posiadający wiedzę
specjalistyczną z danej dziedziny;
Certyﬁkowani profesjonalni analitycy
ﬁnansowi CFA® (Chartered Financial Analyst);
Licencjonowani przez KNF maklerzy papierów
wartościowych z uprawnieniami doradztwa
inwestycyjnego;
Pracownicy Uczelni Wyższych ze stopniem
naukowym z dziedziny ﬁnansów i ekonomii;
Certyﬁkowani audytorzy wewnętrzni CIA®
(Certiﬁed Internal Auditor);
Zespół kilkunastu specjalistów uprawnionych
do wykonywania zawodu rzeczoznawcy
majątkowego, w tym uprawnionych do
wyceny nieruchomości na potrzeby
zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Zakładamy realizację prac kilkuosobowymi zespołami projektowymi, w których skład wchodzą eksperci z trzech grup, pod kierunkiem prof. dr. hab. Dariusza Zarzeckiego
– biegłego sądowego ds. wyceny i organizacji przedsiębiorstw.
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