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1. Zagadnienia merytoryczne sporządzenia opinii Biegłego Sądowego 

1.1. Podstawa przeprowadzenia badań 

           Badania przeprowadzono na podstawie umowy Nr 1/1/2021 zawartej pomiędzy Oil 

Transfer Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach 

reprezentowanego przez syndyka masy upadłości Pana Józefa Glińskiego a  Biegłym 

Sądowym Małgorzata Dziunik Płóciennik. 

1.2. Cel badania 

           Celem przeprowadzonej analizy w oparciu o materiał dowodowy przedstawiony 

Biegłemu Sadowemu przez Syndyka masy Upadłości było: 

• ustalenie aktualnej wartości należności możliwej do odzyskania, wynikającej                         

z tytułu udzielonej w dniu 21 listopada 2016 roku pożyczki pieniężnej w wysokości 

1 000 000,00 zł przedsiębiorstwu Browar Północny spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

1.3. Metodologia przeprowadzonych badań 

           Stosownie do art. 278 i 279 kpc w związku z art. 232 kpc organ procesowy (syndyk 

masy upadłości) z urzędu zasięgnął opinii biegłego w celu stwierdzenia okoliczności 

mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Przedmiotem opinii są zagadnienia 

z dziedziny nauk ekonomicznych. Ekspertyza kwalifikuje się do grupy opinii                                               

z rachunkowości. Przedmiotem opinii jest wycena należności z tytułu udzielonej pożyczki  

przez przedsiębiorstwo Oil Transfer Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Suwałkach w roku 2016. Zakres ekspertyzy obejmuje cel i granice badań wyznaczone 

pytaniem skierowanym do biegłego sądowego. Zakres opinii rachunkowej stanowi 

przeprowadzenie analizy ekonomicznej ukierunkowanej na zagadnienia związane                             

z odzyskaniem środków pieniężnych z tytułu udzielonej  pożyczki. 

            Zakres opinii księgowo – rachunkowej jest wycinkiem rzeczywistości sytuacji 

finansowej podmiotu, który należy poddać badaniom ekonomicznym. Wycinek tej 

rzeczywistości powinien być odczytany na podstawie dokonanej analizy ksiąg 

rachunkowych przedsiębiorstwa i porównany  z dostępnymi dowodami księgowymi oraz 

pozostałą dokumentacją. W opinii wykorzystano dwie metody badań: 

• analizy dokumentów zgormadzonych w sprawie i udostępnionych biegłemu (proces 

legitymizacji dowodów), 
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• wyliczenie aktualnej wartości udzielonej pożyczki. 

           Analiza dokumentów zgormadzonych w sprawie i udostępnionych biegłemu 

polegała na zbadaniu dokumentów pod kątem ich kompletności, spójności  i merytorycznej 

zawartości. Za pomocą tej metody możliwe było określenie poprawności prowadzenia 

dokumentacji księgowo – finansowej, ustalenie braku istotnych dokumentów do analizy, 

dokonanie analizy danych bilansowych przedsiębiorstwa. Wybrana metoda umożliwia 

ustalenie wysokości należności. Technika matematyki finansowej pozwala ustalić aktualną 

wartość udzielonej pożyczki. Dane do tej metody Biegły uzyskuje z dostępnej umowy 

pożyczki pieniężnej rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych przez badaną 

jednostkę gospodarczą oraz wydruku z ksiąg rachunkowych. Dla potrzeb analizy 

ekonomicznej wykorzystano w opinii1: 

• metody ogólne, których istotą jest formułowanie ogólnych zasad badania zjawisk 

gospodarczych  z uwzględnieniem współzależności między nimi. Metody te 

ustalają kierunki czynności analitycznych oraz dają możliwość formułowania 

ogólnych wniosków. Zalicza się do tej grupy: 

➢ metodę indukcji polegającą na przyjęciu kierunku badania od zjawisk 

szczegółowych do ogólnych, 

➢ metodę dedukcji zakładającą kierunek badania wielkości ogólnych                          

(syntetycznych) wyjaśnianych następnie wielkościami szczegółowymi  

(analitycznymi), 

• metody specyficzne, zwane też technikami analizy ekonomicznej mają 

zastosowanie do wymiernego wyrażania zależności między różnymi zjawiskami 

ekonomicznymi. 

           W pracy została zastosowana metoda dedukcji do badania zjawisk ekonomicznych. 

W trakcie prowadzenia prac związanych z analizą wyceny należności Biegły Sądowy 

zastosował odpowiednie techniki dla każdego etapu badań analitycznych. Do pierwszego 

etapu analizy polegającego na pomiarze stanu gospodarczego przedsiębiorstwa Oil 

Transfer Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach zastosowano 

 

1 Cz. Skowronek, Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004 

rok, s.9, 
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metodę porównań. Metoda ta polega na porównaniu danej wielkości z analogiczną 

wielkością z okresu poprzedniego umożliwia dokonanie oceny tej wielkości. Stwierdzona 

różnica pomiędzy wielkościami badanymi i przyjętymi za punkt odniesienia jest podstawą 

do sformułowania wstępnej oceny. Na tym etapie badań Biegły Sądowy bada kierunek                     

i tempo zmian, albowiem informacje uzyskane na tym etapie umożliwiają sformułowanie 

odpowiedzi na pytanie w zakresie natężenia zmian i jego charakteru, pozytywnego lub 

negatywnego. W kolejnym etapie przeprowadzonej analizy ekonomicznej zostały 

zastosowane metody deterministyczne będące instrumentem badania przyczynowo – 

skutkowego. Zastosowanie metod deterministycznych umożliwia zakwalifikowanie 

badanych zjawisk ekonomicznych dających się przedstawić liczbowo w postaci związku 

funkcyjnego zjawisk cząstkowych. Przy stosowaniu metod deterministycznych zachowano 

następującą kolejność działań: 

1. ustalono odchylenie bezwzględne między wielkością stanowiąca przedmiot 

porównania wielkością przyjętą za bazę odniesienia, 

2. określono badane zjawisko jako związek funkcyjny czynników sprawczych, 

3. dokonano pomiaru czynników i sprawdzono czy czynniki te w pełni opisują badane 

zjawisko, 

4. obliczono wpływ zmian konkretnych czynników na odchylenie badanego zjawiska, 

5. dokonano interpretacji odchyleń. 

           Głównym źródłem informacji ekonomicznych na temat działalności 

przedsiębiorstwa jest sprawozdanie finansowe. Analiza należności przedsiębiorstwa jest 

badaniem analitycznym, polegającym na przetwarzaniu i interpretacji danych zawartych               

w sprawozdaniu finansowym. Podstawowym celem analizy należności finansowych było 

ustalenie aktualnej wartości tych należności. Biegły Sądowy dokonuje interpretacji 

informacji zawartych w sprawozdaniach przedsiębiorstwa i dokumentacji pożyczki.       

Zagadnienia problemowe analizowane w opinii buchalteryjnej 

           Biegły Sądowy  dokonał analizy zabezpieczonych dowodów księgowych. W celu 

przeprowadzenia badań zostały wykonane czynności legitymizacji dokumentów. W celu 

określenia rzetelności dokumentacji księgowej Biegły Sądowy wykorzystał metodę 

rozumowania dedukcyjnego.  



Biegły Sądowy  Małgorzata Dziunik Płóciennik 

5 

Sygnatura akt: VIII GU 175/20 

 

            Przedsiębiorstwo Oil Transfer Investment spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Suwałkach zostało utworzone aktem notarialnym z dnia 04-02-2013 

roku, nr Rep. A 4218/2014. Aktualnie spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem 0000450673.  

            Do przeprowadzenia analizy aktualnej wartości należności z tytułu pożyczki 

udzielonej wykorzystano dane ze sprawozdań finansowych oraz z umowy pożyczki. 

Udzielona przez przedsiębiorstwo pożyczka w wysokości 1 000 000,00 zł jest zaliczana do 

długoterminowych aktywów finansowych. Do wyceny pożyczek są stosowane przepisy 

rozporządzenia o instrumentach finansowych. Jeżeli jednostka nie stosuje przepisów tego 

rozporządzenia to długoterminowe aktywa finansowe wycenia się zgodnie z ustawą                           

o rachunkowości. Przedsiębiorstwo poddane analizie nie stosuje przepisów rozporządzenia 

o instrumentach finansowych, dlatego też do wyceny mają zastosowanie wytyczne ustawy 

o rachunkowości. Zgodnie z tymi przepisami do wyceny długoterminowych aktywów 

finansowych stosuje się cenę nabycia (bez dyskonta) przy uwzględnieniu zasady 

ostrożności. Jeżeli zachodzi konieczność wyceny składnika długoterminowych aktywów 

finansowych w aktualnej cenie bieżącej ( wartości godziwej) należy w pierwszej kolejności 

ustalić czy badane przedsiębiorstwo jest notowane nas aktywnym rynku ,czy też nie. Gdy 

dla danego instrumentu finansowego brak jest aktywnego rynku z uwagi, że 

przedsiębiorstwo nie jest notowane na Giełdzie do wyceny należy zastosować odpowiednie 

techniki szacunku ceny bieżącej, Różnice z wyceny powinny zostać odniesione na kapitał 

z aktualizacji wyceny. Przy wycenie długoterminowych aktywów finansowych                                     

w skorygowanej cenie nabycia lub cenie nabycia i zastosowaniu zasady ostrożności należy 

uwzględnić ewentualną trwała utratę wartości pożyczki. Do ustalenia charakteru  trwałej 

utraty wartości stosuje się następujące zasady: 

• trwała utrata wartości powstanie , gdy istnieją obiektywne dowody jej zaistnienia 

na skutek zdarzeń, jakie nastąpiły po wprowadzeniu składnika aktywów 

finansowych do ksiąg, a zdarzenia te ujemnie wpływają na wysokość wiarygodnie 

oszacowanych przyszłych wpływów pienieżnych z tego tytułu, 

• skutki trwałej utraty wartości ujmuje się w tym okresie, w którym rzeczywiści ona 

nastąpiła. Straty oczekiwane jako skutek przyszłych zdarzeń nie korygują aktywów, 

nawet z bardzo wysokim prawdopodobieństwem ich wystąpienia. 
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            Na podstawie obiektywnych dowodów, po przeprowadzeniu analizy 

ukierunkowanej  na trwałą utratę wartości udzielonej pożyczki biegły ustalił czynniki 

powodujące tą utratę. Czynniki zostały podzielone na dwie grupy, na czynniki ogólnych 

warunków rynkowych i czynniki specyficzne dla danego instrumentu. Ogólne warunki 

rynkowe w znaczącym stopniu niezależne od badanego przedsiębiorstwa to: 

• zmiany warunków rynkowych w branży działania przedsiębiorstwa (wzrost liczby 

firm konkurencyjnych)  

• ogólne trudności finansowe od 2017 roku, w tym spadek rentowności , płynności, 

ROE, ROI, wzrost zadłużenia, brak możliwości udzielania kredytu kupieckiego. 

Czynnikami zależnymi dla badanego instrumentu finansowego i oceny jego wystawcy lub 

dłużnika w analizowanym przedsiębiorstwie są: 

• trudności finansowe wystawcy instrumentu finansowego (pożyczkodawcy)                            

i dłużnika ( pożyczkobiorcy), powodujące niedotrzymanie przez nich warunków 

umowy, 

• znaczące pogorszenie się wyników finansowych jakości aktywów pożyczkodawcy 

i pożyczkobiorcy, 

• podjęcie działań zmierzających do upadłości przedsiębiorstwa pożyczkodawcy, 

• zagrożenie możliwości kontynuowania działalności u dłużnika i wysokie 

prawdopodobieństwo upadłości wystawcy instrumentu finansowego.  

Przy ocenie trwałej utraty wartości pożyczki były uwzględnione: 

• wysokość utraty wartości przez instrument finansowy oraz czas jej trwania. 

Przyjęto, że spadek wartości aktywu finansowego wynosi 10% ceny po jakiej 

figuruje w księgach handlowych spółki w ciągu roku: 

1 000 000,00 * 10% = 100 000,00 

Od 2017 do 2020 roku spadek wartości wynosi: 

(1 000 000,00 * 10%) * 4 lata = 400 000,00 

• przyczynę spadku. Przyczyną spadku wartości jest pogorszenie kondycji 

finansowej pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy oraz brak pozytywnych prognoz na 

poprawę sytuacji finansowej obu przedsiębiorstw. 

• przedsiębiorstwo udzieloną pożyczkę zakwalifikowało jako długoterminowe 

aktywo finansowe do sprzedaży, czyli takie które nie będzie utrzymywane przez 
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jednostkę do dnia wykupu. Biorąc powyższe pod uwagę pożyczkę należy wycenić 

według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) lub  kwocie 

wymagalnej do zapłaty. Skorygowana cena nabycia jest to cena nabycia, w jakiej 

składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz 

pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa) 

pomniejszona o:  

• spłaty wartości nominalnej kapitału podstawowego, 

• pomniejszona lub powiększona o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy 

pomiędzy wartością początkową składnika i jego wartością e terminie 

wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, 

• pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość.  

Efektywna stopa procentowa jest stopą , za pomocą której następuje zdyskontowanie do 

bieżącej wartości związanych z instrumentem finansowym przyszłych przepływów 

pienieżnych oczekiwanych w okresie do terminu wymagalności. Efektywna stopa 

procentowa stanowi wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów za dany okres. Przy 

wyliczaniu skumulowanej kwoty dyskonta aktywów finansowych uwzględnia się 

wszystkie opłaty płacone lub otrzymane przez strony umowy. W badanym 

przedsiębiorstwie w stosunku do udzielonej pożyczki nie był określony harmonogram spłat 

w związku z powyższym wycena zostanie przeprowadzona w kwocie wymaganej do 

zapłaty. 

Ustalenie kwoty wymagalnej do zapłaty: 

K = Ko + O 

gdzie: 

K – kwota wymagalna do zapłaty 

Ko – kapitał pożyczki 

O – odsetki zgodnie z umową 

O = Ko * r * t 

gdzie: 

r – stopa procentowa dla udzielonej pożyczki w skali roku 

Ko – kapitał pożyczki 

t – czas na jaki została udzielona pożyczka 
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K = Ko + Ko * r * t =  1 000 000,00 + (1 000 000,00 * 2,73% * 10) = 1 273 000,00 zł 

Wymagalna kwota udzielonej pożyczki  do zapłaty wynosi 1 273 000,00 zł. Udzielona 

pożyczka jest obciążona trwała utratą wartości wynoszącą na dzień 31 grudnia 2020 roku 

400 000,00 zł. 

 Wymagalna wartość pożyczki po uwzględnieniu  trwałej utraty wartości wynosi:  

1 273 000,00 zł – 400 000,00 zł = 873 000,00 zł 

Dłużnik (Browar Północny spzoo) przedsiębiorstwa udzielającego pożyczkę jest 

niewypłacalny2. Należność od dłużnika wynosi 1 273 000,00 zł. Analiza należności 

wykazała, że przedsiębiorstwo  Oil Transfer Investment spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Suwałkach może liczyć realnie na odzyskanie tylko części 

należności w kwocie 873 000,00 zł, ale dopiero po zakończeniu procesu upadłościowego, 

który potrwa około dwóch lat. Pożyczka jest oprocentowana według WIBOR 3M z dnia 

wypłaty pożyczki + 1% prowizji pożyczkodawcy w skali roku. Syndyk masy upadłości 

przedsiębiorstwa Oil Transfer Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                      

w Suwałkach zgłosił propozycję sprzedaży należności. W związku z powyższym zachodzi 

konieczność  ustalenia aktualnej należności możliwej do odzyskania. Wyliczenie 

powyższej wartości zostało dokonane zgodnie ze wzorem: 

𝐾𝑑𝑗 =  𝐾( 1 +  
𝑑

100
)−𝑛  

gdzie: 

K -  należność pożyczki do odzyskania, na którą może liczy przedsiębiorstwo 

K dj  - aktualna wartość należności możliwej do odzyskania 

d – stopa procentowa  

n – czas 

𝐾𝑑𝑗 =  𝐾( 1 +  
𝑑

100
)−𝑛 = 873 000,00 ∗ (1 + 0,0273)−2  = 873 000,00 ∗ 0,9475571734

= 827 217,41 𝑧ł. 

 

Aktualna wartość kwoty możliwej do odzyskania wynosi 827 217,41 zł. 

 

2 Raport InfoVeriti. 
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Wnioski 

Biegły sądowy  wyjaśnił zasady wyceny długoterminowych aktywów finansowych                        

w przedsiębiorstwie z tytułu udzielonej pożyczki wykorzystując do tego celu swoją wiedzę 

z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych  i długoletniej praktyki zawodowej. 

1. Na podstawie zbadanej dokumentacji przedstawionej do badania, biegły potwierdza  

fakt udzielenia przez przedsiębiorstwo Oil Transfer Investment spółka                                     

z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach pożyczki w wysokości 

1 000 000,00 zł dla przedsiębiorstwa Browar Północny spzoo. 

2. Biegły sądowy ustalił wymagalną wartość pożyczki po uwzględnieniu  trwałej 

utraty wartości, która wynosi  873 000,00 zł 

3.  W związku z faktem, że Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Oil Transfer 

Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach zgłosił 

propozycję sprzedaży należności, Biegły Sadowy ustalił aktualną należność 

możliwą do odzyskania, która wynosi 827 217,41 zł. 

Oświadczenie prawdy 

„Potwierdzam, że jasno przedstawiłam które fakty i sprawy, o których mowa w niniejszym 

raporcie są oparte na mojej własnej wiedzy, a które nie. Wnioski przeze mnie wyrażone 

przedstawiają prawdziwe i w pełni zawodowe opinie na temat spraw, do których się 

odnoszą. Oświadczam ,że spełniam wymóg niezależności jako Biegły Sądowy”. 

                                                                                               Opinię sporządziła: 

                                                                                 mgr Małgorzata Dziunik Płóciennik 

                                                                              Doktorant Uniwersytetu w Białymstoku 

                                                                                                   Biegły Sądowy       

                                                                              w dziedzinie rachunkowości i finansów 

                                                                             przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku 

    

Wykonano w 4 egzemplarzach: 

Egzemplarz nr 1, 2, 3,– Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Oil Transfer Investment 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Suwałkach + suplement elektroniczny na 

płycie CD 

Egzemplarz nr 4 – a/a   

 

 


