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1  Wycena przedsiębiorstwa  
w kontekście migracji wartości

1.1. Wycena przedsiębiorstwa 

Przedsiębiorstwo działające w celu osiągania ekonomicznych korzyści posiada 
określoną wartość, podlegającą kwantyfikacji oraz wycenie. Podstawą zarzą-
dzania finansami każdego przedsiębiorstwa, dążącego do maksymalizowania 
wartości dla swych właścicieli, jest znajomość jego wartości. Problematyka 
wyceny przedsiębiorstwa jest zagadnieniem o  wysokim stopniu złożoności, 
zwłaszcza w ujęciu praktycznym. 

Praktyka wycen spowodowała, że powstały różne metody szacowania 
„właściwej” wartości przedsiębiorstwa, która staje się przedmiotem negocjacji 
w transakcji typu kupno-sprzedaż między potencjalnym nabywcą a ewentual-
nym sprzedającym. Cena przedsiębiorstwa, za jaką gotów jest kupić ów nabyw-
ca oraz sprzedać jego właściciel w pełni oddaje „prawdziwą”, rzeczywistą war-
tość przedsiębiorstwa. B. Cornell określa prawdziwą wartość przedsiębiorstwa 
jako:

„(…) cena, po której majątek zmieniłby właściciela, przechodząc z rąk chętnego do 
sprzedaży sprzedawcy w ręce chętnego do kupna nabywcy w sytuacji, gdy ten pierw-
szy nie jest zmuszony do sprzedaży, a ten drugi nie jest zmuszony do kupna i obie 
strony zaznajomione są ze wszystkimi szczegółami transakcji. Ponadto, orzeczenia 
sądowe stwierdzają, że zakłada się również, że zarówno potencjalny nabywca, jak 
i potencjalny sprzedawca mogą i chcą zawrzeć transakcję kupna-sprzedaży, oraz że 
są poinformowani o stanie majątku i znają realia rynkowe” [Cornell, 1999, s. 6].

Zasada świadomości obu stron transakcji kupna-sprzedaży przedsiębior-
stwa jest priorytetem w ocenie wartości. Wycena przedsiębiorstwa ma na celu 
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znalezienie jego przybliżonej wartości, która stanie się przedmiotem dalszych 
pertraktacji. 

Należy odróżnić ściśle powiązane ze sobą pojęcia „wartość” oraz „cena”. 
Wartość przedsiębiorstwa jest punktem wyjścia do określenia jego ceny w dro-
dze negocjacji. Cena zaś jest rezultatem kompromisu obu stron transakcji kup-
no-sprzedaż, gdzie nabywca i sprzedawca subiektywnie wyrażają opinię o war-
tości danego przedsiębiorstwa. 

Należy zaznaczyć ważny aspekt dotyczący wartości niematerialnych. Moż-
na byłoby się pokusić o  tezę (wynikającą z  intuicyjnie oczywistej przesłanki 
teoretycznej), że przedsiębiorstwa, które budują swoją wartość na podstawie 
aktywów niematerialnych – zwłaszcza o charakterze niemajątkowym – mają 
zdecydowanie większy potencjał kreowania wartości rynkowej, jednak cechują 
się znacznie podwyższonym ryzykiem przyspieszonej i trudnej do zapobieżenia 
erozji swej wartości. Dotyczy to również rynku papierów dłużnych1. 

Innymi słowy, przedsiębiorstwa działające na podstawie przeważającej czę-
ści aktywów rzeczowych są w mniejszym stopniu narażone na efekt erozji swej 
wartości ze względu na fakt, że aktywa trwałe mogą odgrywać tę samą rolę 
zarówno w trakcie prowadzenia działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, jak 
i w momencie po ogłoszeniu jego upadłości (choć zapewne ich wartość likwi-
dacyjna będzie niższa od wartości rynkowej). Kreowaniu wartości dodanej, 
a  w  konsekwencji zwiększaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa, sprzyja 
wykorzystanie aktywów w  przeważającej części niemajątkowych. Jednak to-
warzyszy temu ryzyko, związane z utratą reputacji2, polegające na urzeczywist-
nieniu (w skrajnym przypadku) prawie całkowitego odpływu wartości rynko-
wej z przedsiębiorstwa.

Istotą wartości przedsiębiorstwa jest pieniężny wymiar zaangażowanego 
w  działalność operacyjną kapitału. Na potrzeby dalszych rozważań, ścisłego 
odróżnienia wymagają terminy: „wartość brutto” (całkowita) i „wartość netto” 
przedsiębiorstwa. Wartość brutto obejmuje swym zakresem wartość całego ma-
jątku spółki, niezależnie od źródła finansowania. Wartość netto wyraża sumę 
aktywów pomniejszonych o wszelkie zobowiązania. Wartość przedsiębiorstwa 

1 Przedsiębiorstwa te, zazwyczaj nie posiadając odpowiedniej substancji materialnej (aktywów 
majątkowych), charakteryzują się brakiem możliwości finansowania kapitałami obcymi w formie po-
życzek i kredytów bankowych, ze względu na brak bazy służącej jako zabezpieczenie przedmiotowe. 
Natomiast emisja obligacji nie wymaga wskazania zabezpieczeń w razie niewypłacalności przedsię-
biorstwa.

2 W jej wyniku może nastąpić efekt tzw. pęknięcia „bańki spekulacyjnej”.
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netto stanowi pieniężny ekwiwalent zaangażowanego i wykreowanego w trak-
cie prowadzenia działalności operacyjnej kapitału własnego. 

W celu opisu procesów migracji wartości będziemy się posługiwać kategorią 
wartości netto przedsiębiorstwa, wychodząc od ujęcia wartości zaangażowań 
kapitałowych o charakterze właścicielskim. 

Podstawowym celem przedsiębiorstwa jest pomnażanie rynkowej wartości 
zainwestowanego w nie kapitału, która często odbiega od wartości substancji 
majątkowej, zgromadzonej w przedsiębiorstwie. 

Rynkowa wartość aktywów – trudna w rzetelnym pomiarze – musi się rów-
nać rynkowej wartości pasywów, tj. sumie rynkowej wartości kapitałów obcych 
(D) i  rynkowej wartości kapitałów własnych (E). Wartość rynkowa przedsię-
biorstwa od strony pasywów równa się

 V = D + E,  (1.1)

gdzie: V –  rynkowa wartość brutto, D –  rynkowa wartość kapitałów obcych, 
E – rynkowa wartość kapitałów własnych.

Wartość rynkowa netto wynika z różnicy między rynkową wartością brutto 
a wszelkimi kapitałami uznanymi za obce, tj.

 VN = V – D = E,  (1.2)

gdzie: VN – wartość rynkowa netto.
Z  przedstawionych rozważań nad rynkową wartością oraz na podstawie 

równań (1.1) i (1.2) stwierdzamy, że rynkowa wartość netto przedsiębiorstwa 
jest równa rynkowej wartości jego kapitałów własnych, ta zaś wynika z iloczy-
nu liczby akcji i ich bieżącego kursu.

Sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem ukierunkowanym na maksymali-
zowanie jego wartości dla właścicieli powinno się przejawiać ciągłym powięk-
szaniem dodatniej różnicy między wartością rynkową a  wartością wynikającą 
z zapisów księgowych. Dokonując podziału w ujęciu księgowym (odczytywanych 
z bilansu przedsiębiorstwa) na kapitały ze względu na ich dostarczycieli, podob-
nie jak w  ujęciu rynkowym, możemy wyróżnić kapitały własne oraz kapitały 
obce. Wartość księgowa netto przedsiębiorstwa jest wynikiem różnicy między 
wartością księgową aktywów (wartości księgowej brutto) a zobowiązaniami

 KE = A – D,   (1.3)

gdzie: KE –  wartość księgowa kapitału własnego (wartość księgowa netto), 
A – wartość księgowa aktywów, D – wartość księgowa długoterminowych kapi-
tałów obcych (w przybliżeniu równa wartości rynkowej).
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Należy zastrzec, że wartość rynkowa kapitałów obcych jest równa lub pod-
lega nieznacznym odchyleniom od wartości zobowiązań zapisanych w bilansie 
przedsiębiorstwa. Odchylenia dotyczą jedynie kapitałów obcych użyczonych 
na stałe oprocentowanie, w momencie zmiany rynkowych stóp procentowych3. 
W  przypadku wzrostu stopy procentowej wartość rynkowa zobowiązań ule-
ga zmniejszeniu w stosunku do wartości księgowej (wówczas dłużne papiery 
wartościowe będą sprzedawane z tzw. dyskontem). W momencie zaś obniżenia 
stopy procentowej sytuacja ulega odwróceniu (rynkowa wartość zobowiązań 
będzie przewyższać wartość księgową – wówczas dłużne papiery wartościowe 
będą sprzedawane na rynku z tzw. premią). 

W  dalszych rozważaniach będziemy przyjmować założenie o  przybliżonej 
równości wartości księgowej i rynkowej kapitałów obcych, przede wszystkim 
ze względu na nieliczne przypadki wyceny wartości rynkowej zobowiązań (ob-
ligacji korporacyjnych) na Giełdzie Papierów Wartościowych w  Warszawie4. 
Z oczywistych względów celem przedsiębiorstwa nie jest powiększanie różnicy 
między wartością rynkową a księgową zgromadzonych kapitałów obcych5. 

Efektem prawidłowego zarządzania wartością przedsiębiorstwa jest nad-
wyżka wartości rynkowej nad wartością księgową zaangażowanych w nie ka-
pitałów przez akcjonariuszy. Istotę kreowania wartości zwięźle opisuje M. Mi-
chalski:

„Przez kreowanie dodanej wartości operacyjnej firmy rozumie się doprowadzenie do 
sytuacji, w której wartość rynkowa kapitału zainwestowanego historycznie w przed-
siębiorstwo wzrośnie powyżej jego wartości księgowej. Wartość księgowa odpowia-
da bowiem rzeczywistej sumie kapitału przekazanego firmie przez inwestorów, stąd 
przedsiębiorstwo osiągające stopę zwrotu z tego kapitału powyżej jego kosztu, czyli 
realizujące strategię rozwojową, charakteryzuje się dodatnią zaktualizowaną war-
tością netto (NPV), kreuje dodaną wartość operacyjną” [Michalski, 2001, s. 95].

3 Założenie to nie dotyczy obligacji z opcją wykupu lub opcją zamiany na akcje. Wówczas dokona-
nie wyceny jej wartości rynkowej jest bardzo trudne. W zależności od różnego rodzaju czynników war-
tość księgowa może znacznie odbiegać od wartości rynkowej, której wielkość determinuje przede 
wszystkim opcja. 

4 Jest to podyktowane przede wszystkim przewagą konkurencyjną oferty Skarbu Państwa w po-
staci emisji obligacji skarbowych nad ofertą przedsiębiorstw w postaci obligacji korporacyjnych. 

5 Wykorzystywanie obcych źródeł w finansowaniu przedsiębiorstwa wynika z przesłanki pozy-
tywnego wpływu dźwigni finansowej na zyskowność kapitałów własnych [oczywiście w momencie, 
gdy są spełnione warunki do zastosowania mechanizmu dźwigni finansowej, tj. warunek (1) niższego 
kosztu kapitałów obcych (kd) od kosztu kapitałów własnych (ke) oraz (2) uzyskania wyższej rentowno-
ści z pożyczonych kapitałów od ich kosztu po opodatkowaniu].
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W momencie zawiązania spółki kapitałowej jej księgowa wartość netto, wy-
nikająca z bilansu otwarcia, jest równa wartości rynkowej. Równocześnie jest 
to także wartość likwidacyjna. W zasadzie tylko w tym wyjątkowym przypad-
ku takie ujęcia wartości kapitału własnego są sobie równe. W toku prowadzenia 
podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa zgodnego z przyjętym 
modelem biznesowym, w  wyniku oczekiwań dotyczących perspektyw jego 
dalszego rozwoju, wartość rynkowa kapitałów własnych zaczyna odbiegać od 
zapisów księgowych. Wartość rynkową determinuje oczekiwany stopień wyko-
rzystania zgromadzonych aktywów, wyrażony w postaci wartości obecnej pro-
gnozowanych wolnych przepływów gotówkowych netto. 

Jeżeli przedsiębiorstwo, w  wyniku prowadzenia działalności operacyjnej, 
zostanie wycenione na rynku kapitałowym powyżej swej wartości księgowej, 
to nastąpi kreacja wartości –  liczona od momentu rozpoczęcia działalności. 
Natomiast wycena rynkowej wartości netto spółki poniżej wartości bilansowej 
oznacza roztrwonienie w  przedsiębiorstwie określonej części powierzonego 
przez akcjonariuszy kapitału. W skrajnym przypadku – w momencie ogłoszenia 
upadłości przedsiębiorstwa – zgodnie z kodeksem spółek handlowych, akcjona-
riusze, odpowiadając za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego wkła-
du pieniężnego lub aportu rzeczowego, mogą utracić całość zaangażowanego 
kapitału6. 

Zależności te są związane z migracją wartości przedsiębiorstw. Rozpatru-
jąc określony przedział czasu działania przedsiębiorstwa, od momentu rozpo-
częcia aktywności gospodarczej (T0) do chwili obecnej (T1), rynkowa i księgo-
wa wartość kapitału własnego podlegają procesowi wzajemnego różnicowania. 
Nadwyżka rynkowej wartości kapitału własnego ponad jego wartość księgową 
oznacza przypływ wartości do przedsiębiorstwa z innych przedsiębiorstw lub 
z zewnątrz analizowanego układu przedsiębiorstw. Wówczas spółka kapitało-
wa uzyskuje dodatnie skumulowane saldo migracji wartości. Równocześ-
nie może nastąpić odwrotna sytuacja, w której w wyniku nadwyżki wartości 
księgowej netto nad rynkową wartością kapitału własnego następuje odpływ 
wartości z przedsiębiorstwa w analizowanym okresie. Przewaga wartości ma-

6 Może, oczywiście, wydarzyć się sytuacja, w której wartość rynkowa netto jest równa wartości 
księgowej. Świadczy to o tym, że spółka nie wykreowała ani nie zniszczyła wartości. Poza momentem 
zawiązania spółki powyższą sytuację można rozpatrywać bardziej od strony teoretycznej niż prak-
tycznej. Równość kapitału własnego w  ujęciu rynkowym i  księgowym jest zapewne okolicznością 
przypadkową i przejściową, choć nie można wykluczyć koincydencji oscylowania rynkowej wartości 
kapitału własnego wokół jej odpowiednika w ujęciu księgowym. 
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jątkowej nad wartością rynkową jest wynikiem nieefektywnej alokacji zainwe-
stowanego kapitału. Wówczas, biorąc pod uwagę analizowany okres, przed-
siębiorstwo charakteryzuje się ujemnym skumulowanym saldem migracji 
wartości. 

Szersze rozwinięcie pojęć migracji wartości, salda migracji wartości, 
analizowanego układu przedsiębiorstw zostanie omówione w  rozdziale 
drugim. 

Skumulowane saldo migracji wartości przedsiębiorstwa można zapisać for-
mułą

 SSMW = V – KE – D,  (1.4)

gdzie: SSMW – skumulowane saldo migracji wartości przedsiębiorstwa, V – ryn-
kowa wartość brutto, KE – wartość księgowa kapitału własnego (wartość księgo-
wa netto), D – wartość księgowa długoterminowych kapitałów obcych (w przy-
bliżeniu równa wartości rynkowej).

Biorąc pod uwagę, że wartość rynkowa brutto jest sumą rynkowych warto-
ści kapitału własnego i kapitału obcego (formuła 1.1), przy założeniu równości 
wartości księgowej i rynkowej długoterminowych zobowiązań, skumulowane 
saldo migracji wartości można wyrazić jako

 SSMW = E + D – KE – D → SSMW = E – KE.  (1.5)

Rozważania dotyczące relacji między wartością księgową netto (wartość 
księgowa kapitału własnego – KE), rynkową wartością kapitałów własnych (E) 
oraz księgową i  rynkową wartością zainwestowanego kapitału obcego (D), 
a także skumulowanym saldem migracji wartości zostały zaprezentowane na 
rysunku 1.1. 

Dodatnie (ujemne) skumulowane saldo migracji wartości analizowanego 
przedsiębiorstwa jest wynikiem generowania (niszczenia) wartości na prze-
strzeni długiego okresu. Jednak należy wyraźnie podkreślić istotę rezultatu 
wyceny rynkowej wartości netto przedsiębiorstwa (kapitału własnego) prze-
prowadzonej przez rynek kapitałowy. Przy założeniu, że wszyscy inwestorzy 
na rynku kapitałowym działają w sposób racjonalny, wartość kapitału własne-
go poszczególnych przedsiębiorstw jest wyceniana na podstawie oczekiwań 
dotyczących przyszłych możliwości generowania wartości zaprojektowanego 
modelu działalności biznesowej. Natomiast wartość księgowa netto na dzień 
sporządzenia bilansu przedstawia zaangażowanie kapitałowe akcjonariuszy 
z  uwzględnieniem wszystkich fluktuacji wynikających z  przeprowadzonych 
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zapisów księgowych. Skumulowane saldo migracji wartości jest więc zagre-
gowanym indeksem przypływu i odpływu wartości na przestrzeni przeszłych 
okresów –  odczytywanych w  danym momencie z  bilansu przedsiębiorstwa 
– równocześnie uwzględniającym przyszłe oczekiwania dotyczące generowa-
nia wartości, zawarte w bieżącym kursie akcji. Zatem skumulowane saldo mi-
gracji wartości spółki kapitałowej uwzględnia dwupłaszczyznowy poziom cza-
su analizy – przeszłość i przyszłość. 
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Rysunek 1.1. Schemat dodatniego i ujemnego skumulowanego salda migracji wartości 

Źródło: opracowanie własne.

Pomiar wartości przedsiębiorstw można przeprowadzić, dokonując procesu 
jego wyceny. Proces kalkulacji wartości przedsiębiorstwa określa A. Jaki: 

„Pomiar wartości przedsiębiorstwa można określić jako złożony proces wykorzystu-
jący różne aspekty ekonomicznego pomiaru pieniężnego i wiążący je z istotą, cecha-
mi i  zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw w  gospodarce rynkowej” [Jaki, 
2000, s. 58].

Praktyka życia gospodarczego dostarcza wiele różnorodnych przesłanek 
skłaniających do podjęcia przeprowadzenia procedury wartościowania przed-
siębiorstw. Niewątpliwie trudno byłoby skatalogować pełną listę szczegóło-
wych potrzeb i  zdarzeń warunkujących wycenę przedsiębiorstwa. Można to 
zrobić do pewnego poziomu uogólnienia. 
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Pomiar migracji wartości zrodził nową – nieznaną dotychczas – przesłankę 
wyceny przedsiębiorstwa o charakterze szczegółowym. Z  tego względu prze-
słankę tę można zakwalifikować do bardziej uogólnionej, związanej z koncep-
cją zarządzania wartością przedsiębiorstwa7. Natężenie w ostatnim czasie pro-
cesów migracji wartości urzeczywistniło jeden z kierunków rozwoju zagadnień 
związanych z pomiarem wartości przedsiębiorstw. 

Wycena przedsiębiorstwa w  aspekcie pomiaru migracji wartości spełnia 
w swej istocie funkcję informacyjną (inaczej mówiąc informacji zewnętrznej lub 
komunikacyjną)8. Funkcja ta, w wyniku stałego lub okresowego monitoringu 
bieżącej wartości przedsiębiorstwa, udostępnia informacje w zakresie kondycji 
ekonomicznej, prognozy możliwości rozwojowych zarówno samego przedsię-
biorstwa, jak i  całego sektora. Wiąże się to ściśle z  nowo powstałą –  zarząd-
czą – funkcją wyceny przedsiębiorstw na potrzeby koncepcji zarządzania przez 
wartość. Identyfikacja miejsca na mapie migracji wartości nabiera szczególnego 
znaczenia, zwłaszcza w kontekście prognozowania perspektyw rozwojowych, 
niezbędnych do projektowania strategii modelu działalności biznesowej. 

Urzeczywistnienie obu powyższych funkcji na potrzeby pomiaru migracji 
wartości wymaga zastosowania metod wyceny przedsiębiorstwa spełniających 
warunek dynamicznego charakteru. Wynika to z potrzeby odnoszenia bieżącej 
wartości do okresu poprzedzającego, stanowiącego bazę porównawczą. 

W literaturze związanej z problematyką wycen można znaleźć kilka podejść, 
po zastosowaniu których otrzymujemy następujące określenia wartości, tj.:

 �wartość księgową (book value);
 �skorygowaną wartość księgową (adjusted book value);
 �wartość likwidacyjną (liquidation value);
 �wartość odtworzeniową (reproduction value);
 �wartość ekonomiczną (economic value)9;
 �wartość rynkową (market value).

7 Warto wspomnieć, że postęp w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem, jaki się dokonał 
w ciągu ostatnich lat, pozwolił wyłonić tę przesłankę. 

8 W literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że wycena przedsiębiorstwa spełnia – poza wymie-
nioną – jeszcze cztery podstawowe funkcje: (1) doradczą (decyzyjną); (2) argumentacyjną (uzasadnia-
jącą); (3) pośredniczącą (mediacyjną); (4) zabezpieczającą. Szersze ujęcie problematyki celów, prze-
słanek i  funkcji wyceny przedsiębiorstwa zawierają prace: A.  Jaki [2000], D.  Zarzecki [1999], 
P. Szczepankowski [2007], E. Pajórek [1997]. 

9 Wartość ekonomiczna – nazywana również wartością dochodową – jest wyznaczana za pomocą 
dochodowych metod wyceny, jaką jest m.in. model zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 




