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1. Informacje wstępne. 

1.1. Cel wyceny. 

 

Wycenę wartości wierzytelności przysługujących Statima Spółka Akcyjna z 

siedzibą: 40-203 Katowice Al. Roździeńskiego 188H (Spółka) została opracowana 

na zlecenie Zarządu Spółki (Zleceniodawca) jako aktualizacja wyceny zastawu 

rejestrowego  stanowiącego zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z 

przeprowadzonych emisji obligacji serii A, B, C, D, E.  

 

Przedmiotem wyceny są wierzytelności przysługujące Statima Spółka 

Akcyjna istniejące i przyszłe, o zmiennym składzie,  stanowiące całość 

gospodarczą, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.  

 

Celem wyceny jest ustalenie wartości wierzytelności zgodnie z art. 34 

ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (jt  Dz.U z 2018r., poz. 395 z 

późn. zmianami) – dalej „Ustawa”, uor.  

 

Opinię opracowano dla potrzeb Zleceniodawcy, w celu ustalenia wartości 

wierzytelności przysługujących Spółce na dzień 31 grudnia 2018 r. - aktualizacja 

wyceny zastawu rejestrowego  stanowiącego zabezpieczenie spłaty zobowiązań 

wynikających z przeprowadzonych emisji obligacji serii A, B, C, D, E.  W imieniu 

Wykonawcy wycenę opracowała Jadwiga Wójcik biegły rewident nr w rej. 7216. 

 

I. Podstawy prawne: 
  

 Ustawa z dnia 29 września 1994. O rachunkowości (Dz.U z 

2018r. poz. 395 z późn. zm. - uor, 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001r. w 

sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, 

zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów 

finansowych – rmf, 
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 Krajowy Standard Rachunkowości Nr  7 „Zmiana zasad 

(polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie 

błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i 

prezentacja” – standard. 

 

Podstawą ustalenia wartości wierzytelności przysługujących Spółce 

(wyceny) są wierzytelności ujęte w księgach rachunkowych Spółki, 

zakwalifikowane jako inwestycje długo- i krótkoterminowe.  

 

1.2. Informacje uzupełniające o Spółce. 

Dane identyfikacyjne: 

 nazwa:  Statima Spółka akcyjna, 

 siedziba:          40-203 Katowice Al. Roździeńskiego 188H,  

 wpis do KRS:    0000537130, 

 NIP:             6423189077,  

 REGON:       360441455, 

 przedmiot działalności: - pozostałe pośrednictwo pieniężne, 

- działalność prawnicza, 

- działalność świadczona przez agencje 
inkasa i biura kredytowe.   

 

Spółka prowadzi ewidencję księgową zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

 

2. Informacje wyjściowe do wyceny. 

2.1. Zasady wyceny wierzytelności: 

Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami (polityką) rachunkowości należności 

i zobowiązania ujmowane są w księgach rachunkowych w kwocie wymaganej 

zapłaty. Nabyte pakiety wierzytelności są ujmowane w księgach w wartości 

nabycia a następnie na koniec każdego kwartału są wyceniane do wartości 

godziwej. Wiarygodnie określona wartość godziwa na dzień przeszacowania jest 

ustalana za pomocą modelu opartego na zdyskontowanych szacowanych 

przepływach pieniężnych netto. Prognoza szacowanych przepływów pieniężnych 

oparta jest na posiadanej wiedzy eksperckiej w wyniku dokonanych analiz 

danych historycznych. Stopa dyskontowa użyta do dyskontowania oczekiwanych 

przepływów pieniężnych umożliwia wyznaczenie aktualnej na dzień wyceny  
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wartości tych przepływów z uwzględnieniem ryzyk charakterystycznych dla 

wycenianych składników aktywów. Stopa procentowa przyjęta do dyskontowania 

obejmuje stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko odzwierciedlającą ryzyko 

kredytowe dla portfela wierzytelności. Skutki okresowej wyceny aktywów 

finansowych do wartości godziwej zalicza się odpowiednio do przychodów lub 

kosztów operacyjnych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło 

przeszacowanie.  

 

2.2 Omówienie wierzytelności 

Inwestycje (należności) krótkoterminowe   

Na wartość pakietu wierzytelności składają się wierzytelności w wysokości: 

416 166 149,02 zł. 

(czterysta szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto 

czterdzieści dziewięć zł. 02/100)  

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki, wartość wierzytelności przysługujących 

Spółce jest realna z punktu widzenia przepisów ustawy o rachunkowości. 

 

3. Ustalenie wyników wyceny. 
 

3.1. Wycena metodą księgową 

Dla potrzeb wyceny rynkowej przyjęto następujące założenia: 

 okres spłaty wierzytelności 7 lat, 

 stopa dyskontowa powiększona o premię za ryzyko 40,0 %, 

 w zakresie nieuregulowanym ustawą o rachunkowości Spółka stosuje 

MSR/MSSF. 

 

 

 

 

 



  
KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KSIĘGA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

6 | S t r o n a  
 

 

 W wyniku analizy zestawienia wierzytelności przysługujących Spółce i 

zakwalifikowanych jako inwestycje, ustalono, że na dzień 31 grudnia 2018 roku 

nominalna wartość wierzytelności wynosi: 

416 166 149,02 zł. 

(czterysta szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto 

czterdzieści dziewięć zł. 02/100)  

 

 
3.2. Wycena metodą rynkową 
 

Wycenę rynkową pakietu wierzytelności oparto na następujących założeniach: 

 punktem wyjściowym jest wartość należności głównych: 

 okres spłaty wierzytelności 7 lat, 

 stopa dyskontowa ustalona w wysokości 2,85 % (stopa bazowa + marża), 

 premię za ryzyko 37,15 %, 

 
Wartość rynkową pakietu wierzytelności ustalono wg wzoru w tys. zł.: 
 

DPV = FV/(1+d)7 

 
 
gdzie: 

DPV – wartość bieżąca, 

FV – wartość odzyskanych wierzytelności, 

 

DPV = 415 950 964 /(1+0,4)7 =39 479 396  zł. 

 

 

Wartość rynkowa pakietu wierzytelności po zaokrągleniu do pełnych setek 

złotych wynosi: 

 
39 479 400 zł. 

 
(słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt 

dziewięć tysięcy czterysta zł. ) 
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Zestawienie wyników wyceny (po zaokrągleniu do pełnych setek zł.): 
  

Lp Tytuł Wartość 

1. Wartość nominalna pakietu wierzytelności 416 166 149,02 

3. Wycena rynkowa 39 479 400,00 

 
 
Wartość rekomendowana to wartość rynkowa wynikająca z wyceny, w wysokości: 
 

39 479 400 zł. 
 

(słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt 
dziewięć tysięcy czterysta zł. ) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Jadwiga Wójcik 

 
 

Biegły rewident 
Nr ewid. 7216 

 
 

Katowice, dnia 31.12.2018 r. 
 

 


