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Wstêp
O sile i potencjale ka¿dego przedsiêbiorstwa decyduje jego wartoœæ.
Wartoœæ przedsiêbiorstwa ustalana jest zazwyczaj w trakcie procesu wyceny traktowanej jako opinia, os¹d dotycz¹cy wyodrêbnionej pod wzglêdem ekonomicznym i prawnym jednostki organizacyjnej dysponuj¹cej
okreœlonym potencja³em w postaci maj¹tku trwa³ego i obrotowego [Panfil, 2009, s. 38]. Proces ten wykonywany jest zwykle w formie pisemnej na
podstawie analizy podstawowych dokumentów finansowych wycenianego przedsiêbiorstwa. Termin „wycena przedsiêbiorstwa” oznacza, i¿
wycenie podlega wyodrêbniona pod wzglêdem ekonomicznym i prawnym jednostka organizacyjna, dysponuj¹ca okreœlonym potencja³em
w postaci maj¹tku trwa³ego i obrotowego oraz ró¿nych wartoœci i cech
o charakterze niematerialnym [Zarzecki, 1999, s. 39]. Procesowi wyceny
mog¹ podlegaæ zarówno ca³e przedsiêbiorstwa, jak i wyodrêbnione jego
czêœci. Dokonywanie procesu wyceny zwi¹zane jest ka¿dorazowo z wyborem ró¿nych dostêpnych rozwi¹zañ dotycz¹cych metodologii wyceny,
które w znacznej mierze uzale¿nione s¹ od przes³anek wyceny. W literaturze przedmiotu oraz praktyce wyceny wartoœci przedsiêbiorstw wskazuje siê wiele przyczyn, które mog¹ uzasadniaæ dokonywanie wyceny
wartoœci przedsiêbiorstwa. Zazwyczaj przyczyny dokonywania wyceny
dzielone s¹ na trzy podstawowe grupy: wewnêtrzne, zewnêtrzne i wewnêtrzno-zewnêtrzne [Macha³a, 2011, s. 156].
W miarê rozwoju gospodarki i coraz czêstszych kontaktów pomiêdzy ró¿nymi podmiotami prawdopodobnie coraz czêœciej bêdziemy mieli
w praktyce do czynienia z wycen¹ wartoœci dokonywan¹ na potrzeby
ustalenia wysokoœci odszkodowania wynikaj¹cego z tytu³u niezrealizowanych przez przedsiêbiorstwo projektów, co przyczyni³o siê do powstania po stronie przedsiêbiorstwa utraconych korzyœci. Celem niniejszego artyku³u jest analiza i prezentacja sposobu wyceny utraconych
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korzyœci jako jednego ze sk³adników uszczerbku, jaki mo¿e postaæ
w przedsiêbiorstwie w wyniku negatywnych zdarzeñ. Analiza zaprezentowana zosta³a na przyk³adzie spó³ki realizuj¹cej projekt energetyczny – budowê biogazowni, który zosta³ przerwany w wyniku decyzji
administracyjnej uniewa¿niaj¹cej pozwolenie na budowê. W efekcie tego
zaniechania firma zmuszona by³a do zaprzestania realizacji projektu, który by³ ju¿ w znacznym stopniu zaawansowany, co przyczyni³o siê do powstania z punktu widzenia podmiotu realizuj¹cego projekt znacz¹cego
uszczerbku w maj¹tku spó³ki.

1. Utracone korzyœci i straty
Pojêcie utraconych korzyœci powsta³o na gruncie prawnym i zwi¹zane jest z powstaniem w podmiocie szkody, bêd¹cej uszczerbkiem w jego
maj¹tku lub interesach, która nast¹pi³a wbrew woli poszkodowanego.
W prawodawstwie wyró¿niane s¹ dwa rodzaje szkód: na osobie oraz na
mieniu. Szkoda powsta³a na osobie, nazywana krzywd¹, ma charakter
niemaj¹tkowy i powstaje na dobrach poszkodowanego1 i nie dotyczy
dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. Natomiast szkoda na mieniu posiada
charakter maj¹tkowy i powstaje jedynie w maj¹tku poszkodowanego
[Radwañski, Olejniczak, 2005, s. 226], w analizowanym przypadku przedsiêbiorstwa. Szkoda jest uszczerbkiem bêd¹cym wg teorii ró¿nicowej
negatywn¹ ró¿nic¹ pomiêdzy maj¹tkiem poszkodowanego, jaki istnia³,
a jaki powsta³ w maj¹tku w wyniku jakiegoœ dzia³ania. W przypadku
szkody maj¹tkowej powsta³a ró¿nica mo¿e mieæ dwie ró¿ne formy: straty
lub utraconych korzyœci. Jako stratê (³ac. damnum emergens) rozumie siê
ka¿de pogorszenie sytuacji maj¹tkowej poszkodowanego, w wyniku której poszkodowany staje siê ubo¿szy ani¿eli by³ przed wyst¹pieniem
okreœlonego zdarzenia. Zatem strata jest z punktu widzenia przedsiêbiorstwa zmniejszeniem wartoœci posiadanych przez nie aktywów lub
zwiêkszeniem wartoœci pasywów (zwiêkszenie wartoœci zobowi¹zañ
d³ugo- lub krótkoterminowych) w wyniku powstania okreœlonego zdarzenia. Jako utracone korzyœci (³ac. lucrum cessans) rozumie siê w prawodawstwie sytuacjê, w której w wyniku wyst¹pienia okreœlonego zdarzenia maj¹tek poszkodowanego nie uleg³ zwiêkszeniu w³aœnie w wyniku
zaistnienia tego zdarzenia, za które jakiœ podmiot ponosi odpowiedzialnoœæ. Dlatego maj¹tek poszkodowanego jest mniejszy ani¿eli mia³oby to
1

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ szkoda na osobie mo¿e przybraæ tak¿e charakter szkody maj¹tkowej, polegaj¹cej na takim naruszeniu dóbr osobistych pokrzywdzonego, które prowadzi do szkody na maj¹tku pokrzywdzonego.
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miejsce w przypadku, gdyby to zdarzenie nie nast¹pi³o i wszystko z du¿ym prawdopodobieñstwem potoczy³o siê zgodnie z za³o¿eniami poczynionymi przez zarz¹d poszkodowanego przedsiêbiorstwa. Okreœlenie
szkody w postaci utraconych korzyœci ma charakter hipotetyczny.
Zak³ada siê, i¿ przy przebiegu zdarzeñ zgodnym z za³o¿eniami poszkodowanego jego dzia³alnoœæ wygenerowa³yby zysk bêd¹cy do jego dyspozycji. Szkoda w postaci lucrum cessans nie powstaje równoczeœnie ze
zdarzeniem, które j¹ powoduje, ale jest jego bezpoœrednim nastêpstwem,
wystêpuj¹cym w pewnym oddaleniu czasowym. Kodeks cywilny w czêœci dotycz¹cej szkody w postaci utraconych korzyœci wymaga przyjêcia
hipotetycznego przebiegu zdarzeñ i ustalenia wysokiego prawdopodobieñstwa utraty korzyœci przez poszkodowany podmiot. Od szkody
w postaci lucrum cessans nale¿y odró¿niæ pojêcie szkody ewentualnej,
która definiowana jest w prawodawstwie jako utrata szansy uzyskania
przez podmiot korzyœci maj¹tkowej. Pomiêdzy obiema szkodami wystêpuje ró¿nica w prawdopodobieñstwie ich wyst¹pienia. O ile w przypadku lucrum cessans hipoteza utraty korzyœci jest bliska pewnoœci, to w wypadku szkody ewentualnej prawdopodobieñstwo utraty korzyœci jest
zdecydowanie mniejsze i ewentualna szkoda nie podlega naprawieniu.
Zazwyczaj szkody w postaci straty i utraconych korzyœci powsta³e w wyniku wyst¹pienia okreœlonego zdarzenia wystêpuj¹ w przedsiêbiorstwie
razem i na ca³kowite straty powsta³e u poszkodowanego sk³adaj¹ siê zazwyczaj obie pozycje.
Utracone korzyœci mog¹ zostaæ zwrócone poszkodowanemu w postaci odszkodowania, o ile jest on w stanie wykazaæ, i¿ by³by w stanie
osi¹gn¹æ korzyœci w sposób legalny, gdyby zdarzenie bêd¹ce jego przyczyn¹ nie wyst¹pi³oby. A¿eby wyst¹pi³a w stosunku do poszkodowanego
przes³anka wyp³acenia odszkodowania pomiêdzy zdarzeniem wskazanym za przyczynê a utraconymi korzyœciami, musi istnieæ zwi¹zek przyczynowy. Ma to miejsce, kiedy pomiêdzy tymi dwoma zdarzeniami,
wed³ug powszechnie uznawanych praw przyrody, istnieje relacja, i¿ zdarzenie drugie (utrata korzyœci) jest skutkiem zdarzenia pierwszego (powoduj¹cego szkodê). W celu wskazania takiej zale¿noœci nale¿y ustaliæ,
czy pomiêdzy tymi dwoma zdarzeniami istniej¹ obiektywne powi¹zania,
a je¿eli tak, to czy powi¹zania pomiêdzy tymi zdarzeniami nale¿y traktowaæ jako typowe i normalne [Wiœniewski, 2012, s. 392]. Nale¿y zwróciæ
uwagê, i¿ wieloczynnikowoœæ zwi¹zku przyczynowo-skutkowego nie
wyklucza mo¿liwoœci uzyskania odszkodowania z tytu³u utraconych korzyœci.
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Finansowym wymiarem utraconych korzyœci dla podmiotu gospodarczego jest zmniejszenie wartoœci wolnych przep³ywów pieniê¿nych,
w wyniku zaistnienia zdarzenia w stosunku do wartoœci wolnych przep³ywów pieniê¿nych, jakie wyst¹pi³yby, gdyby to zdarzenie nie nast¹pi³o. Powstanie straty wynikaj¹cej z negatywnych zdarzeñ odbija siê na
wielkoœci posiadanych przez przedsiêbiorstwo œrodków pieniê¿nych. Zatem w wyniku negatywnego zdarzenia mo¿e w przedsiêbiorstwie nast¹piæ zmniejszenie wolnych przep³ywów pieniê¿nych, które w konsekwencji powodowaæ bêdzie zmniejszenie wartoœci takiego podmiotu.
Istotne zatem wydaje siê wyznaczenie ca³kowitej wielkoœci uszczerbku,
jaki powsta³ w przedsiêbiorstwie – czyli wielkoœci straty przedsiêbiorstwa oraz wartoœci utraconych korzyœci, które to razem mog¹ spowodowaæ zmniejszenie wartoœci podmiotu wynikaj¹ce w³aœnie bezpoœrednio
z zaistnienia negatywnego dla przedsiêbiorstwa zdarzenia. Bior¹c pod
uwagê, i¿ wolne przep³ywy pieniê¿ne s¹ podstawowym parametrem
przy wyznaczaniu wartoœci dochodowej – wydaje siê, i¿ dobrym miernikiem do pomiaru uszczerbku, jaki poniesie przedsiêbiorstwo, mo¿e okazaæ siê spadek wartoœæ dochodowej przedsiêbiorstwa, w którym mia³o
miejsce negatywne zdarzenie powoduj¹ce spadek wartoœci wolnych
przep³ywów pieniê¿nych. Wœród metod dochodowych najczêœciej wykorzystywan¹ wœród praktyków wyceny jest metoda zdyskontowanych
przep³ywów pieniê¿nych (discounted cash flow), dlatego w dalszej analizie
oparto wszelkie rozwa¿ania na tej metodzie.

2. Wybór standardu wartoœci w przypadku szacunku utraconych
korzyœci i strat
Pierwszym elementem, jaki nale¿y ustaliæ ka¿dorazowo w przypadku poszukiwania wartoœci, jest okreœlenie standardu poszukiwanej wartoœci. Literatura dotycz¹ca wycen przedsiêbiorstw i ich czêœci wyró¿nia
piêæ podstawowych standardów wartoœci [Szczepanowski, 2007,
s. 42–43]:
1. Rzeczywist¹ (rzeteln¹, sprawiedliw¹) wartoœæ rynkow¹ (fair market
value).
2. Wartoœæ rynkow¹ (market value).
3. Wartoœæ inwestycyjn¹ (investment value).
4. Wartoœæ (wewnêtrzn¹) fundamentaln¹ (intristic, fundamental value).
5. Wartoœæ sprawiedliw¹ (fair value).
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Rzeczywista wartoœæ rynkowa odzwierciedla cenê, za jak¹ w danym
momencie mo¿na nabyæ dobro, dysponuj¹c odpowiednimi informacjami
pozwalaj¹cymi na podjêcie racjonalnej decyzji. Ten standard wartoœci
wi¹¿e siê z postrzeganiem wartoœci przez pryzmat bie¿¹cych warunków
panuj¹cych na rynku, a wiêc z sytuacj¹ makroekonomiczn¹, koniunktur¹
na rynku kapita³owym itp. Najbli¿szym odpowiednikiem tej wartoœci s¹
kursy akcji notowanych na rynkach gie³dowych. Z kolei wartoœæ rynkowa
odzwierciedla najbardziej prawdopodobn¹ cenê, po jakiej mo¿na kupiæ
lub sprzedaæ dobro na dostatecznie konkurencyjnym i otwartym rynku,
przy za³o¿eniu, ¿e kupuj¹cy i sprzedaj¹cy dzia³aj¹ racjonalnie, bez specyficznych przes³anek oraz na podstawie dostatecznych informacji. W tym
przypadku transakcja zawierana jest na otwartym konkurencyjnym rynku i nie wp³ywaj¹ na ni¹ krótkookresowe wahania koniunktury i nastroje
inwestorów. Ta definicja jest najbardziej zbie¿na z ekonomicznym pojêciem ceny. Trzeci ze standardów wartoœci, jakim jest wartoœæ inwestycyjna, jest natomiast definiowany jako wartoœæ dla konkretnego, specyficznego w³aœciciela i odpowiada ona jego indywidualnym preferencjom,
kryteriom czy wymogom inwestycyjnym. Kolejny standard wartoœci, jakim jest wartoœæ fundamentalna (wewnêtrzna), odzwierciedla mo¿liwoœæ
generowania korzyœci z danego dobra i opiera siê na szacowaniu bie¿¹cych i przysz³ych wyników finansowych mo¿liwych do osi¹gniêcia
z okreœlonego zespo³u aktywów, bez wzglêdu na to, kto jest lub mo¿e byæ
inwestorem. Wartoœæ sprawiedliwa wynika z uwarunkowañ prawa amerykañskiego i nie ma charakteru powszechnego.
Bardzo podobnie poszczególne standardy wartoœci definiuje Polska
Federacja Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych. W dokumencie
Powszechne Krajowe Zasady Wyceny Nota Interpretacyjna nr 5 „Ogólne
zasady wyceny przedsiêbiorstw” czytamy: „Jako standard wartoœci
w wycenie przedsiêbiorstw mo¿e byæ przyjêta jedna z nastêpuj¹cych kategorii wartoœci:
1. Godziwa wartoœæ rynkowa (Fair Market Value) – to wyra¿ona w pieni¹dzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartoœæ przedmiotu wyceny,
przy szacowaniu której zak³ada siê, ¿e w transakcji bior¹ udzia³ typowy hipotetyczny kupuj¹cy i typowy hipotetyczny sprzedaj¹cy, zainteresowani przeprowadzeniem transakcji i niedzia³aj¹cy pod przymusem (nakazem). Przyjmuje siê, ¿e wyceniaj¹cy ma odpowiedni
zasób informacji nt. stron transakcji oraz kupuj¹cy i sprzedaj¹cy posiadaj¹ odpowiedni zasób wiedzy nt. przedmiotu wyceny. Wartoœæ
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wyznaczona w oparciu o kategoriê godziwej wartoœci rynkowej jest
akceptowana przez kupuj¹cego i sprzedaj¹cego. Opisane warunki
transakcji s¹ bardzo zbli¿one do wymogów definicyjnych wartoœci
rynkowej stosowanej w Miêdzynarodowych Standardach Wyceny.
2. Wartoœæ sprawiedliwa (Fair Value) – to wyra¿ona w pieni¹dzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartoœæ przedmiotu wyceny, przy szacowaniu której zak³ada siê, ¿e w transakcji bior¹ udzia³ konkretny, niekoniecznie zainteresowany przeprowadzeniem transakcji kupuj¹cy
oraz konkretny, niezainteresowany przeprowadzeniem transakcji
sprzedaj¹cy. Kupuj¹cy lub sprzedaj¹cy musz¹ dzia³aæ pod przymusem (nakazem). Wyznaczona wartoœæ powinna byæ sprawiedliwa
z punktu widzenia sprzedaj¹cego z uwzglêdnieniem faktu, ¿e nie ma
on mo¿liwoœci utrzymania (zatrzymania) przedmiotu wyceny. Powy¿sza definicja nie jest to¿sama z definicj¹ wartoœci godziwej zawart¹ w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowoœci.
3. Wartoœæ inwestycyjna (Investment Value) – to wyra¿ona w pieni¹dzu
lub odpowiednim ekwiwalencie wartoœæ przedmiotu wyceny dla konkretnego inwestora (w³aœciciela), przy szacowaniu której uwzglêdnia
siê jego indywidualne wymagania i oczekiwania odnoœnie do przedmiotu wyceny. Godziwa wartoœæ rynkowa w odró¿nieniu od wartoœci
inwestycyjnej jest odpersonifikowana i bezstronna.
4. Wartoœæ wewnêtrzna (Intrinsic Value) – to wyra¿ona w pieni¹dzu lub
odpowiednim ekwiwalencie wartoœæ przedmiotu wyceny, która nie
jest oszacowana w zwi¹zku z konkretn¹ transakcj¹, nie bierze pod
uwagê, kim jest zleceniodawca i odbiorca wyceny, a opiera siê na
wszystkich informacjach nt. przedmiotu wyceny oraz czynnikach
zewnêtrznych maj¹cych wp³yw na jego obecn¹ i przysz³¹ sytuacjê
ekonomiczno-finansow¹” [Polska Federacja Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych, 2011].
W przypadku wyceny wartoœci podmiotu gospodarczego, który dozna³ utraty korzyœci, bior¹c pod uwagê fakt, i¿ wycena dokonywana jest
z punktu widzenia dzia³alnoœci tego podmiotu i wp³ywu danego zdarzenia na ten konkretnie podmiot, nale¿a³oby przy wycenie wartoœci podmiotu wzi¹æ pod uwagê jako kategoriê wartoœci – wartoœæ inwestycyjn¹.
Jednak wydaje siê, i¿ d¹¿¹c do zobiektywizowania wyników oszacowania wartoœci podmiotu, nale¿y pos³u¿yæ siê standardem wartoœci fundamentalnej, która odzwierciedla mo¿liwoœæ generowania korzyœci z danego dobra i opiera siê na szacowaniu bie¿¹cych i przysz³ych przep³ywów
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pieniê¿nych mo¿liwych do osi¹gniêcia przy wykorzystaniu okreœlonego
zespo³u aktywów nie tylko z punktu widzenia konkretnego podmiotu
(inwestora), ale uwzglêdniaj¹c ogóln¹ sytuacjê w otoczeniu wycenianego
przedsiêbiorstwa.

3. Szacowanie parametrów finansowych do wyceny utraconych
korzyœci
Wyznaczenie wartoœci dochodowej przedsiêbiorstwa z wykorzystaniem metody zdyskontowanych przep³ywów pieniê¿nych wymaga szacunku trzech g³ównych parametrów: przep³ywów pieniê¿nych, stopy
dyskontowej oraz okresu, w jakim dokonujemy prognozy przep³ywów
pieniê¿nych. Podstawowym parametrem, który bêdzie wp³ywa³ na wartoœæ wyceny i od którego nale¿y rozpocz¹æ szacunek utraconych korzyœci,
s¹ przep³ywy pieniê¿ne. Na potrzeby oszacowania wartoœci utraconych
korzyœci nale¿y dokonaæ szacunku wielkoœci przep³ywów ró¿nicowych,
bêd¹cych ró¿nic¹ pomiêdzy faktycznie wystêpuj¹cymi przep³ywami pieniê¿nymi a przep³ywami, jakie powinny wyst¹piæ w przypadku niezaistnienia negatywnego zdarzenia. Ró¿nicowy przep³yw pieniê¿ny wyznaczany jest zatem na podstawie ró¿nicy miêdzy wariantem bazowym, jaki
mia³ zgodnie z intencj¹ podmiotu – wycenianego przedsiêbiorstwa – zaistnieæ w przysz³oœci, a wariantem zrealizowanym, jaki wyst¹pi³ w zwi¹zku z zaistnieniem negatywnego zdarzenia. W trakcie szacowania wielkoœci przep³ywów pieniê¿nych na potrzeby wyceny utraconych korzyœci
stosuje siê w zale¿noœci od specyfiki sytuacji i dostêpnoœci danych trzy
ró¿ne podejœcia prognozowania przep³ywów pieniê¿nych [Wiœniewski,
2012, s. 397]. Mog¹ to byæ: podejœcie przed-i-po (before and after); podejœcie
porównawcze (yardstick approch); oraz podejœcie ale-dla (but-for). Podejœcie
pierwsze zak³ada eksploracjê dotychczasowych trendów, na bazie d³ugookresowych danych historycznych, w przypadku poddawanego wycenie
podmiotu – podejœcie takie mo¿e byæ zatem stosowane dla podmiotów,
które funkcjonowa³y w d³u¿szym czasie i mo¿liwe jest uzyskanie wiarygodnych danych finansowych dotycz¹cych prowadzonej przez ten podmiot
dzia³alnoœci operacyjnej. Drugie podejœcie porównawcze opiera siê na porównaniu wyników badanego przedsiêbiorstwa z wynikami porównywalnych firm prowadz¹cych tego samego rodzaju dzia³alnoœæ – w przypadku
tego podejœcia wymagany jest dostêp do danych finansowych podmiotów o podobnym charakterze dzia³alnoœci, prowadz¹cych podobn¹ dzia³alnoœæ operacyjn¹. W przypadku trzeciego podejœcia wykorzystywanego
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w sytuacji, gdy nie ma mo¿liwoœci wykorzystania dwóch poprzednich
metod, dokonuje siê zazwyczaj prognozy dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa
na podstawie za³o¿eñ osób zarz¹dzaj¹cych tym przedsiêbiorstwem. Ma
to miejsce w szczególnoœci, kiedy planowana przez podmiot gospodarczy
dzia³alnoœæ w wyniku zaistnienia negatywnego zdarzenia nie nast¹pi³a
i nie ma na rynku podmiotów charakteryzuj¹cych siê podobnymi parametrami technicznymi i finansowymi.
Kolejnym parametrem niezbêdnym do wyznaczenia wartoœci utraconych korzyœci w oparciu o metodykê zdyskontowanych przep³ywów
pieniê¿nych jest stopa dyskontowa. W przypadku wyboru standardu
wartoœci inwestycyjnej wydaje siê, i¿ najw³aœciwsz¹ stop¹ dyskontow¹,
która mog³aby byæ wykorzystana do sprowadzenia przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych na moment sporz¹dzania wyceny, jest koszt kapita³u,
jaki dane przedsiêbiorstwo zmuszone jest zap³aciæ za wykorzystywanie
go do prowadzenia bie¿¹cej dzia³alnoœci. W przypadku przedsiêbiorstw
z kategori¹ t¹ pokrywa siê parametr okreœlany jako œredni wa¿ony koszt
kapita³u. W przypadku próby oszacowania wartoœci fundamentalnej wydaje siê, i¿ najw³aœciwszym parametrem, który powinien byæ wykorzystany do dyskontowania, jest œredni koszt kapita³u wykorzystywany
przez przedsiêbiorstwa prowadz¹ce podobn¹ dzia³alnoœæ operacyjn¹ jak
podmiot, dla którego szacowana jest wartoœæ utraconych korzyœci.
Ostatnim parametrem, jaki nale¿y ustaliæ w przypadku szacunku
utraconych korzyœci przy wykorzystaniu metody zdyskontowanych
przep³ywów pieniê¿nych, powinien byæ okres prognozy. W zale¿noœci od
konkretnej sytuacji wystêpowaæ mog¹ tutaj ró¿ne podejœcia. W pierwszym podejœciu wyceny utraconych korzyœci dokonuje siê od momentu
wyst¹pienia negatywnego zdarzenia do momentu sporz¹dzania wyceny,
a¿eby w ten sposób wyznaczyæ dot¹d powsta³e utracone korzyœci. W innym podejœciu mo¿e byæ brany okres od wyst¹pienia negatywnego
zdarzenia do momentu, kiedy to zdarzenie przesta³o mieæ wp³yw na
dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa (moment ten mo¿e znajdowaæ siê zarówno
w przesz³oœci, jak i w przysz³oœci). W kolejnym podejœciu podstaw¹ wyznaczania okresu prognozy mo¿e byæ przewidywany okres funkcjonowania podmiotu, który w wyniku negatywnego zdarzenia nie powsta³. Wydaje siê, i¿ czasookres dokonywania prognozy uzale¿niony jest od
konkretnego przypadku dokonywania szacunku utraconych korzyœci.
Zatem ka¿dorazowo nale¿y dokonaæ szczegó³owej analizy i na jej podstawie wybraæ najbardziej odpowiadaj¹ce mu podejœcie.
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4. Wycena wartoœci utraconych korzyœci i strat dla podmiotu
gospodarczego realizuj¹cego projekt biogazowni
kogeneracyjnej
Spó³ka, dla której dokonano szacunku utraconych korzyœci, od 2008
roku zajmowa³a siê rozwojem i realizacj¹ projektu budowy biogazowni
kogeneracyjnej o mocy elektrycznej 1,6 MW. Spó³ka w trakcie realizacji inwestycji w latach 2008–2012 uzyska³a niezbêdne decyzje administracyjne
umo¿liwiaj¹ce realizacjê projektu, w tym: o œrodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacjê przedsiêwziêcia, o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowê, o udzieleniu promesy
koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Dodatkowo uzyska³a warunki przy³¹czenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawar³a wiêkszoœæ
niezbêdnych umów umo¿liwiaj¹cych uruchomienie biogazowni, w tym:
umowê przy³¹czenia do sieci elektroenergetycznej, umowê na kompleksow¹ budowê biogazowni, umowê o dofinansowanie projektu w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko (po szczegó³owej
weryfikacji mo¿liwoœci realizacyjnych projektu), umowy kredytowe zapewniaj¹ce finansowanie planowanej inwestycji, umowy kontraktacji
substratów niezbêdnych do rozpoczêcia produkcji. Na podstawie uzyskanych decyzji i zawartych umów spó³ka by³a w stanie zrealizowaæ
za³o¿one plany inwestycyjne dotycz¹ce realizacji zaplanowanego przedsiêwziêcia – budowy biogazowni. W 2012 roku wojewoda w zwi¹zku
z odwo³aniem z³o¿onym przez mieszkañców wyda³ decyzjê o stwierdzeniu niewa¿noœci prawomocnego pozwolenia na budowê biogazowni
wydanej przez starostê powiatu. W konsekwencji tego zdarzenia spó³ka
zmuszona by³a do odst¹pienia od dalszej realizacji projektu budowy
i przysz³ej eksploatacji biogazowni kogeneracyjnej. Jednoczeœnie jednak
spó³ka zmuszona by³a do dalszego ponoszenia niektórych kosztów
zwi¹zanych z realizacj¹ projektu oraz dodatkowych, dot¹d nieplanowanych nak³adów wymuszonych zaistnia³¹ sytuacj¹.
W nastêpstwie decyzji organu administracyjnego (wojewody) spó³ka
nie osi¹gnê³a planowanych korzyœci wynikaj¹cych z realizacji projektu
biogazowni, dlatego zarz¹d spó³ki zdecydowa³ siê na szacunek ca³oœci
utraconych korzyœci ekonomicznych, a tym samym wyznaczenia kwot
ewentualnego odszkodowania, jakie zamierza dochodziæ w zwi¹zku
z poniesionym uszczerbkiem na swoim maj¹tku.
Na potrzeby niniejszego opracowania jako szacunek utraconych korzyœci okreœlono ró¿nicê pomiêdzy stanem gotówki przedsiêbiorstwa,
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jaki móg³by wyst¹piæ w przypadku zrealizowania planowanego projektu
zgodnie z planem i jego za³o¿eniami technicznymi, a stanem, jaki zosta³
wymuszony w wyniku dzia³añ podjêtych przez organy administracji
pañstwowej zwi¹zanych z uchyleniem pozwolenia na budowê. Do szacunku utraconych korzyœci wykorzystano metodê dyferencyjn¹ zak³adaj¹c¹ porównanie stanu hipotetycznego, jaki wyst¹pi³by w przypadku
realizacji planowanego projektu ³¹cznie z rozpoczêciem jego eksploatacji
(wariant bazowy), oraz stanu rzeczywistego, jaki mia³ miejsce w wyniku
zajœcia negatywnego zdarzenia (wariant zrealizowany). Dla obu analizowanych wariantów dodatkowo za³o¿ono, i¿:
1. Podstaw¹ wyznaczenia wartoœci gotówki s³u¿¹cej jako miernik korzyœci spó³ki w obu wariantach bêdzie wartoœæ bie¿¹ca netto (NPV –
net present value), bêd¹ca ró¿nic¹ pomiêdzy poniesionymi wydatkami
zwi¹zanymi z realizacj¹ projektu a prognozowanymi wp³ywami wynikaj¹cymi z realizacji projektu. W przypadku obu wariantów warunkiem dodania strumieni pieniê¿nych z ró¿nych okresów by³o ich
zdyskontowanie przy wykorzystaniu parametru kosztu kapita³u wykorzystywanego do finansowania przedsiêbiorstwa.
2. Wolne przep³ywy pieniê¿ne dla przedsiêbiorstwa w przypadku wariantu bazowego oszacowane zosta³y indywidualnie dla ka¿dego
roku analizy, w oparciu o szacunki zysku operacyjnego netto pomniejszonego o odsetki od zaci¹gniêtego kredytu. Otrzymana w ten sposób
wartoœæ zysku operacyjnego netto zosta³a skorygowana o amortyzacjê
w danym okresie, zmiany w kapitale pracuj¹cym (definiowanym jako
ró¿nica miêdzy krótkoterminowym maj¹tkiem obrotowym a operacyjnymi zobowi¹zaniami bie¿¹cymi – wówczas zwiêkszenie kapita³u
obrotowego oznaczaæ bêdzie wydatek, a spadek kapita³u obrotowego
– wp³yw œrodków pieniê¿nych), pomniejszony o planowane na odtworzenie maj¹tku przedsiêbiorstwa wydatki inwestycyjne oraz wydatki
zwi¹zane ze sp³at¹ zaci¹gniêtego na realizacjê inwestycji kredytu –
raty kapita³owe. Wolne przep³ywy pieniê¿ne dla przedsiêbiorstwa
w poszczególnych latach zosta³y wyznaczone zatem wed³ug nastêpuj¹cego schematu:
= zysk netto z dzia³alnoœci operacyjnej w danym okresie,
– odsetki od zaci¹gniêtego kredytu (koszty finansowe),
+ amortyzacja w danym okresie,
+/– zmiana wartoœci kapita³u obrotowego netto,
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– wydatki odtworzeniowe na maj¹tek trwa³y – wydatki na odtworzenie maj¹tku w danym okresie,
– sp³ata raty zaci¹gniêtego kredytu w danym okresie,
= wolne przep³ywy pieniê¿ne dostêpne dla przedsiêbiorstwa.
3. W przypadku wariantu zrealizowanego na wolne przep³ywy pieniê¿ne sk³ada³y siê wydatki inwestycyjne zwi¹zane z wariantem zrealizowanym, które oszacowano zgodnie z faktycznie poniesionymi
przez spó³kê wydatkami, w okresie od uruchomienia planowanego
przedsiêwziêcia. Do momentu wstrzymania procesu inwestycyjnego
w wyniku podjêtej przez organ administracyjny decyzji uchylaj¹cej
pozwolenie na budowê biogazowni proces inwestycyjny przebiega³
zgodnie z przyjêtymi przez spó³kê za³o¿eniami. W póŸniejszym okresie spó³ka ponosi³a tak¿e nieprzewidziane wczeœniej wydatki zwi¹zane z utrzymaniem i rozliczeniem projektu.
4. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego [2009,
pkt 7.4.1e] dotycz¹cymi realizacji projektów finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej w ró¿nych sektorach za okres referencyjny
(cykl ¿ycia projektu) w przypadku sektora energetycznego wskazuj¹
na okres 15–25 lat funkcjonowania obiektu od momentu uruchomienia – eksploatacji obiektu. Zgodnie z wytycznymi przep³ywy pieniê¿ne dla analizowanego przypadku oszacowane zosta³y w ujêciu rocznym dla okresu 20 lat eksploatacji, tj. od 2012 roku do 2032 roku.
W celu wyznaczenia wartoœci bie¿¹cej analizie poddano tak¿e okres,
w którym realizowana by³a inwestycja – od momentu powstania
spó³ki do planowanego okresu uruchomienia inwestycji. Przep³ywy
wystêpuj¹ce przed uruchomieniem analizowanego przedsiêwziêcia
wykorzystane zosta³y w trakcie analizy ca³kowitych przep³ywów pieniê¿nych zwi¹zanych z realizacj¹ przedsiêwziêcia.
5. Jako koszt kapita³u potraktowano konserwatywnie koszt kapita³u
w³asnego. Koszt kapita³u w³asnego oszacowany zosta³ na podstawie
za³o¿eñ modelu wyceny aktywów kapita³owych (Capital Assets Price
Model – CAPM). W celu wyznaczenia wartoœci fundamentalnej projektu za³o¿ono, i¿ parametr ten dotyczy nie konkretnie analizowanego
projektu i oczekiwañ jego w³aœcicieli, ale ogólnie projektów realizowanych w sektorze energetycznym przez hipotetyczne podmioty dzia³aj¹ce na tym rynku. Zgodnie z modelem CAPM koszt kapita³u
w³asnego sk³ada siê z dwóch elementów: kosztu aktywów wolnych
od ryzyka (za aktywa takie uwa¿ane s¹ obligacje Skarbu Pañstwa)
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oraz premii za ryzyko rynkowe. Do wyznaczenia stopy wolnej od ryzyka zosta³y w analizowanym przypadku wykorzystane obligacje
skarbowe o okresie zapadalnoœci porównywalnym z okresem prognozy operacyjnych przep³ywów pieniê¿nych (tj. 20 lat eksploatacji –
do roku 2032) dla analizowanego przedsiêbiorstwa. Jako instrument
finansowy wolny od ryzyka wykorzystano d³ugoterminowe obligacje
Skarbu Pañstwa WS0429, których termin zapadalnoœci (kwiecieñ
2029) przypada³ najbli¿ej ostatniego roku sporz¹dzonej prognozy
przep³ywów pieniê¿nych – koniec 2032 roku.
W wyniku szacunku uzyskano dwie wartoœci:
1. Wariant bazowy – wartoœæ bie¿¹c¹ netto przep³ywów gotówki na moment wyceny dla planowanego projektu odzwierciedlaj¹c¹ wartoœæ
przep³ywów pieniê¿nych, jakie zosta³yby wygenerowane w przypadku zrealizowania analizowanego projektu, z jednoczesnym uwzglêdnieniem wydatków, jakie nale¿a³o ponieœæ, ¿eby planowana inwestycja mog³a zacz¹æ generowaæ dla w³aœcicieli dodatnie przep³ywy
pieniê¿ne oraz wydatków na utrzymanie projektu w eksploatacji,
wartoœæ ta zosta³a oszacowana na kwotê 3 254 500 PLN. Wartoœæ ta odpowiada utraconym korzyœciom, jakie nie osi¹gn¹³ w³aœciciel projektu
– spó³ka.
2. Wariant zrealizowany – wartoœæ bie¿¹c¹ netto, odzwierciedlaj¹c¹ wartoœæ przep³ywów pieniê¿nych dla spó³ki wynikaj¹cych z rzeczywiœcie
przeprowadzonych dzia³añ. Spó³ka w wyniku niezakoñczonej realizacji projektu ponios³a nak³ady, które nie znalaz³y odzwierciedlenia
we wp³ywach – zamro¿one zosta³y œrodki finansowe spó³ki, zatem
wartoœæ tak okreœlonych przep³ywów pieniê¿nych na moment dokonywania wyceny jest wartoœci¹ ujemn¹ i wynios³a (–) 8 353 500 PLN –
na wartoœæ tê sk³adaj¹ siê zweryfikowane w procesie wyceny, nominalne wydatki inwestycyjne spó³ki. W zwi¹zku z faktem, i¿ poniesione
nak³ady przeznaczone by³y do wykorzystania w tym konkretnym
przypadku realizacji projektu inwestycyjnego, wartoœæ powy¿sza odpowiada stracie, jaka powsta³a w wyniku realizacji tego projektu
w spó³ce.
W zwi¹zku z powy¿szym ³¹czna szkoda powsta³a w spó³ce w wyniku zajœcia negatywnego zjawiska (koniecznoœci odst¹pienia od dalszej
realizacji projektu budowy i eksploatacji biogazowni kogeneracyjnej)
oszacowana zosta³a na kwotê 11 608 000 PLN. Jednak w kwocie powy¿-
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szej utracone korzyœci stanowi³y jedynie nieco ponad 28% ca³kowitej
szkody, jak¹ ponios³a spó³ka.

Zakoñczenie
Utracone korzyœci stanowi¹ jeden z elementów szkody, jaka mo¿e
wyst¹piæ w przedsiêbiorstwie w wyniku zaistnienia zdarzeñ, które mog¹
przyczyniæ siê do zmiany planów funkcjonowania przedsiêbiorstwa,
a w konsekwencji przynios¹ uszczerbek dla takiego podmiotu gospodarczego w postaci mniejszej wartoœci wygenerowanej przez ten podmiot
gotówki. Wydaje siê, i¿ do szacunku wartoœci uszczerbku, jaki powstanie
w przedsiêbiorstwie, mo¿na oprzeæ siê na zasadach wykorzystywanych
w trakcie wyceny wartoœci dochodowej przedsiêbiorstwa, metodzie zdyskontowanych przep³ywów pieniê¿nych przy wykorzystaniu ró¿nicowych przep³ywów pieniê¿nych.
W analizowanym przypadku w wyniku powstania w przedsiêbiorstwie szkody wycena wartoœci tej szkody przeprowadzona w oparciu
o zaprezentowan¹ metodê wykaza³a, i¿ wiêksza czêœæ szkody wynik³a
w przedsiêbiorstwie z tytu³u zamro¿onych w inwestycjê i niemo¿liwych
do odzyskania œrodków pieniê¿nych, natomiast utracone korzyœci stanowi³y 28% ca³kowitej szkody powsta³ej w przedsiêbiorstwie. Zaprezentowana metodyka szacowania wartoœci szkody przedsiêbiorstwa, uwzglêdniaj¹ca w szacunku poza strat¹ tak¿e utracone przez przedsiêbiorstwo
korzyœci, mo¿e zapewniæ pe³niejsze odzwierciedlenie uszczerbku, jaki
powstaje w przedsiêbiorstwie w wyniku negatywnych zdarzeñ, na które
czêstokroæ samo przedsiêbiorstwo nie mia³o wp³ywu. W konsekwencji
mo¿e to spowodowaæ zwiêkszenie wartoœci odszkodowania, o jakie
wnioskowaæ bêdzie przedsiêbiorstwo jako zadoœæuczynienie powsta³ej
w nim straty.
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Streszczenie
W wyniku ró¿nego rodzaju niekorzystnych zdarzeñ przedsiêbiorstwa nara¿one s¹ na powstanie strat. Powsta³e straty wynikaj¹ nie tylko z zamro¿enia i braku mo¿liwoœci odzyskania œrodków finansowych, ale równie¿ z tytu³u utraconych korzyœci. Wp³ywa to na wartoœæ podmiotu, w którym nast¹pi³o takie
negatywne zdarzenie. W artykule zaprezentowano sposób wyznaczania wartoœci uszczerbku powsta³ego w przedsiêbiorstwie na przyk³adzie przedsiêbiorstwa
przerywaj¹cego proces budowy biogazowni w wyniku decyzji administracyjnej.
W szczególnoœci zaprezentowano metodykê wyznaczania wartoœci utraconych
przez przedsiêbiorstwo korzyœci.

S³owa kluczowe
wycena, strata, utracone korzyœci, szkoda

Valuation losses and lost profits (Summary)
Adverse events cause losses in the company. The losses caused by many factors. One of these advantages are lost benefit. The resulting losses cause a reduction in the value of the company. The article presents a method for determining
the value of loss resulting from an administrative decision interrupting the process of building a biogas plant. In particular, they present a methodology for determining the value of lost benefits.
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