
 

 

 

 

 

 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH 
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych  

w Białymstoku 

  SIMP – INTERMECH Artur Jewdosiuk 
15-021 Białystok,  ul. Kamienna 5/32, tel. kom. +48 606 250 111, NIP 542-109-55-61;   
 KONCESJA NR 47 e-mail: ajewdosiuk@wp.pl   http://www.wycenamaszyn.bialystok.pl 

 

 

 

RAPORT Z UPROSZCZONEJ WYCENY  
 

wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa: 

 
Zakład Produkcyjny „BIELMLEK” Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku 
Podlaskim ul. Wojska Polskiego 52 
 
na zlecenie: 

 
„BIELMLEK” Spółdzielni Mleczarskiej w upadłości 

               17-100 Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 52; 
 
 
godziwa wartość rynkowa netto (bez podatku VAT)  
ustalona wg. stanu i poziomu cen na kwiecień 2021r 
wynosi:………………………….……………………………………………… 147.465.700,- PLN 
słownie złotych: sto czterdzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset  
 

wartość wymuszonej sprzedaży netto (bez podatku VAT)  
ustalona wg. stanu i poziomu cen na kwiecień 2021r 
wynosi:………………………….……………………………………………… 110.599.300,- PLN 
słownie złotych: sto dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta  
 

wartość likwidacyjna netto (bez podatku VAT)  
ustalona wg. stanu i poziomu cen na kwiecień 2021r 
wynosi:………………………….………………………………………………… 87.659.400,- PLN 
słownie złotych: osiemdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta 
 

  

Autor opracowania: 
mgr inż. Artur Jewdosiuk 
Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP 
specjalność: wycena maszyn, urządzeń i pojazdów, 

uprawnienia zawodowe nr: 703 
Biegły Sądowy nr A-4500-259/18 Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz 

Biegły Skarbowy nr. 29 KAS w Białymstoku  
w zakresie: wycena maszyn, urządzeń i pojazdów, 
 

 

 

 

dn. 14.05.2021r. 
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PODSTAWA FORMALNA 
 
Zleceniodawca: „BIELMLEK” Spółdzielnia Mleczarska w upadłości 
                       17-100 Bielsk Podlaski ul. Wojska Polskiego 52; 
 
Zleceniobiorca:  SIMP-INTERMECH Artur Jewdosiuk 
                       15-021 Białystok ul. Kamienna 5/32    
 
 
PODSTAWA MERYTORYCZNA 
Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Krajowy Standard Wyceny 
Specjalistyczny KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” Polska Federacja 
Stowarzyszeń Majątkowych. 
https://wycena.net.pl/standardy/KSWS-Ogolne.zasady.wyceny.przedsiebiorstw.pdf  
Oględziny wycenianych środków trwałych i wyposażenia lub informacje od 
bezpośrednich użytkowników. 
Informacje dotyczące wycenianych środków trwałych i wyposażenia uzyskane od 
pracowników  Zleceniodawcy; 
Informacje o cenach wywoławczych z rynku wtórnego i pierwotnego środków 
technicznych zbliżonych do wycenianych. 
Informacje o produkowanych środkach technicznych zbliżonych do wycenianych. 
Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych  SIMP. 
Książki inwentarzowe, dokumenty OT, dokumentacja techniczna; 
Informacje od aktualnych użytkowników wycenianych środków technicznych. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002, Nr 191, poz. 
1596) ze zm. (Dz. U. z 2003 r., nr 178, poz. 1745); 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie zasadniczych 
wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. nr 529 poz. 2170); 
 
PRZEDMIOT WYCENY 
Przedmiotem wyceny jest wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci 
Zakładu Produkcyjnego Spółdzielni Mleczarskiej „BIELMLEK” w upadłości  
zlokalizowanego w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 52. 
 
Zakład ma techniczne i technologiczne możliwości samodzielnej produkcji, 
magazynowania i dystrybucji w branży mlecznej. 
 
CEL OPRACOWANIA 
Celem opracowania jest ustalenie godziwej wartości rynkowej przy kontynuacji 
działania, wartości dla wymuszonej sprzedaży oraz wartości likwidacyjnej 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla celów sprzedaży w postępowaniu 
upadłościowym. 
 
 
 
 
 
 

https://wycena.net.pl/standardy/KSWS-Ogolne.zasady.wyceny.przedsiebiorstw.pdf
http://www.ciop.pl/5657.html
http://www.ciop.pl/5657.html
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DEFINICJE/METODA PRZEPROWADZENIA WYCENY. 
 
Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i 
materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.  
 
Zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) - oznacza organizacyjnie i finansowo 
wyodrębniony, w istniejącym przedsiębiorstwie, zespół składników materialnych i 
niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych 
zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo 
samodzielnie realizujące te zadania.  
 
Zorganizowane części przedsiębiorstwa charakteryzuje się wyodrębnieniem 
lokalizacyjnym, majątkowym lub organizacyjnym. 
 
Godziwa wartość rynkowa przy kontynuacji działania jest rodzajem wartości rynkowej 

odnoszącej się do przedsiębiorstw, które działają (mogą działać) i będą dalej działać w 
tym samym miejscu. 

 
Wartość dla wymuszonej sprzedaży, jest to wartość, która może być uzyskana ze 
sprzedaży przedsiębiorstwa, w szczególności upadłego lub likwidowanego bądź jego 
części, przy założeniu, że sprzedaż ta następuje w ograniczonym czasie, a 
sprzedawca jest zmuszony do zbycia przez okoliczności. 
 

Wartość likwidacyjna, jest to wartość, która może być uzyskana ze sprzedaży 
przedsiębiorstwa w szczególności upadłego lub likwidowanego bądź jego części, przy 
konieczności bezzwłocznej sprzedaży. 
 

W wycenie przedsiębiorstwa wyróżniamy trzy podejścia:  
• majątkowe,  
• dochodowe  

• porównawcze.  
 
Podejście majątkowe (ang. Asset-Based Approach) obejmuje grupę metod, które 
wyznaczają wartość przedsiębiorstwa poprzez wartość jego aktywów pomniejszonych 
o pasywa obce.  
 
Metody majątkowe oparte są na wycenie poszczególnych składników aktywów i 
pasywów obcych. Nie uwzględniają synergii pomiędzy składnikami przedsiębiorstwa, 
związanych z ich zorganizowanym wykorzystaniem.  
 
W wycenie należy uwzględnić aktywa oraz zobowiązania pozabilansowe.  
 
Do majątkowych metod wyceny zalicza się w szczególności:  

• Metodę wartości skorygowanych aktywów netto (ang. Adjusted Net Asset 
Method).  

• Metodę wartości likwidacyjnej (ang. Liqudation Value Metod).  
• Metodę wartości odtworzeniowej (ang. Replacement Value Metod).  
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Mając na uwadze powyższe do wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
przyjęto podejście majątkowe, metodę wartości skorygowanych aktywów netto. 
 
Wycena godziwej wartości rynkowej polega na skorygowaniu oszacowanych aktywów 
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i pomniejszeniu o jej wszystkie 
zobowiązania.  
 
Co do wartości aktywa netto równe są kapitałowi własnemu jednostki.  
 
 
OSZACOWANIE GODZIWEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ ZCP  
 
Aktywa: 
 
Zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci: 
Zakład produkcyjny Spółdzielni Mleczarskiej „BIELMLEK” w upadłości  
zlokalizowanego w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 52  posiada aktywa w 
postaci: 
 
1. Nieruchomości kompleks techniczno - użytkowy w Bielsku Podlaskim – wartość 

rynkowa netto 55.706.187,- PLN i wartość wymuszonej sprzedaży 41.779.640,- 
PLN oszacowana przez Biegłego Sądowego Romana Żero;   

2. Ruchomości zlokalizowanych na terenie nieruchomości zabudowanej w Bielsku 
Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 52 – wartość netto 91.299.523,54,- PLN, 
wartość wymuszonej sprzedaży 68.474.642,65 PLN i wartości likwidacyjnej 
45.649.761,77 PLN oszacowana przez Rzeczoznawcę SIMP/Biegłego Sądowego 
Artura Jewdosiuka;   

3. Wartości niematerialne i prawne wnip – wartość netto 460.000,- PLN, wartość 
wymuszonej sprzedaży 345.000,- PLN i wartości likwidacyjnej 230.000,- PLN 
oszacowana przez Rzeczoznawcę SIMP/Biegłego Sądowego Artura Jewdosiuka;   

 
Zobowiązania: 
 
Zgodnie z prawem upadłościowym - przedsiębiorstwo upadłego 
sprzedawane/nabywane jest w stanie wolnym od obciążeń, zaś jego nabywca nie 
odpowiada za zobowiązania upadłego, stąd wyceniana zorganizowana część 
przedsiębiorstwa nie ma zobowiązań. 
 
Stąd wartość obliczana jest ze wzoru: 
 
W =  Wrnieruchomości + Wrruchomości + Wrwnip 
 
Wartość godziwa: 
Godziwa wartość rynkowa netto (bez podatku VAT) ustalona wg. stanu i poziomu cen 
na kwiecień 2021r zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zakładu 
produkcyjnego Spółdzielni Mleczarskiej „BIELMLEK” w upadłości  zlokalizowanego w 
Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 52 wynosi: 
 
WGodziwa = 55.706.187 + 91.299.523,54 + 460.000 = 147.465.710,54 PLN 
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WGodziwa = 147.465.700,- PLN 
Wartość wymuszonej sprzedaży: 
Wartość wymuszonej sprzedaży netto (bez podatku VAT) ustalona wg. stanu i 
poziomu cen na kwiecień 2021r zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci 
Zakładu produkcyjnego Spółdzielni Mleczarskiej „BIELMLEK” w upadłości  
zlokalizowanego w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 52 wynosi: 
 
WGodziwa = 41.779.640 + 68.474.642,65 + 345.000 = 110.599.282,65 PLN 
 
WGodziwa = 110.599.300,- PLN 
 
Wartość likwidacyjna: 
Wartość likwidacyjna netto (bez podatku VAT) ustalona wg. stanu i poziomu cen na 
kwiecień 2021r zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zakładu 
produkcyjnego Spółdzielni Mleczarskiej „BIELMLEK” w upadłości  zlokalizowanego w 
Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 52 wynosi: 
 
WGodziwa = 41.779.640 + 45.649.761,77 + 230.000 = 87.659.401,77 PLN 
 
WGodziwa = 87.659.400,- PLN 
 
 
KLAUZULE: 
 
Oszacowane wartości odpowiadają jedynie celowi wyceny. 
 

•  Oszacowane wartości odpowiadają jedynie celowi wyceny. 
 

•  Wnioski oraz określone wartości są słuszne wyłącznie dla przedmiotu 
opracowania, nie mogą być wykorzystywane przez  innych rzeczoznawców do 
innego celu i w innym czasie. 

 
• Opracowanie nie może być bez zgody autora udostępniane osobom trzecim ani 

publikowane w całości lub we fragmentach. 
 
 
                                                               
 
      Sporządził:  

 

      mgr inż. Artur Jewdosiuk 
      Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP nr. 703 

      Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Białymstoku  
      Biegły Skarbowy KAS 

 

    
                                                                               Białystok 14.05.2021r.     
 
 
 

 


