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WYCI ĄG Z OPINII  

1 

 

Określenie przedmiotu opinii 

 

Ruchomości 

2 Cel opinii 

Celem opinii, jest wykonanie oszacowania wartości, 

na potrzeby oszacowania masy upadłości oraz 

ustalenia ceny sprzedaży możliwej do uzyskania w 

postępowaniu upadłościowym. 

3 Data sporządzenia opinii 06.02.2018 r. 

4 
Oszacowana indywidualna wartość 

rynkowa linii do granulacji 
64 930,00zł netto 

 

5 
Oszacowana indywidualna wartość 

likwidacyjna linii do granulacji 
34 197,50zł netto 

 

 
6 
 

Uprawnienia autora raportu z wyceny, 

podpis 
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1.ZAMAWIAJ ĄCY. 

Prometbet Sp. z o.o. w upadłości. 

 

2. WŁADAJĄCY. 

Prometbet Sp. z o.o. w upadłości. 

 

3. PRZEDMIOT WYCENY . 

Przedmiotem wyceny są ruchomości. 

 

4. CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY . 

Celem opinii, jest wykonanie oszacowania wartości na potrzeby oszacowania masy upadłości 

oraz ustalenia ceny sprzedaży możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym. 

 

5. PODSTAWA METODOLOGICZNA WYCENY . 

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy należy ustalić wartość 

rynkową przedmiotowej linii. 

 

Wartość rynkowa – to racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny 

zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości 

stron i ich niezależności, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i 

sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, w określonym, danym 

czasie. Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na 

nieograniczonym (wolnym dostępie) rynku. Powyższa wartość uwzględnia m.in. rodzaj i 

zastosowanie urządzenia, jej wytwórcę, konstrukcję, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia 

i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, pozostały do dyspozycji przewidywany 

okres eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające wartość rynkową. 
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Elementy linii do wytwarzania paliwa kompozytowego - wycena zostanie wykonana w podejściu 

kosztowym. W podejściu tym zidentyfikowano koszt zastąpienia nowego środka technicznego oraz 

uwzględniono ubytek wartości z przyczyn fizycznych, ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych i 

ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych.  

Wartość rynkową określono wg następującego wzoru: 
 

WR = Kz x (1-U1) x (1-U2) x (1-U3) 

Gdzie:            Wr -  wartość rynkowa; 

Kz -  koszt zastąpienia środka technicznego nowego 

U1 -  ubytek wartości z przyczyn fizycznych 

U2 – ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych 

U3 – ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych 

Ubytek wartości z przyczyn fizykochemicznych: 

Jest to ubytek wartości i użyteczności, którego przyczyną są zjawiska fizyczne i chemiczne 

związane z tarciem i zużyciem, rozpadem, korozją, oddziaływaniem czynników niekorzystnych, a 

także z upływem czasu i starzeniem oraz suma innych skutków degradacji nie skompensowanych 

przez normalne zabiegi konserwacji i utrzymania, np. zdekompletowanie, prowizoryczna naprawa 

lub tymczasowa naprawa. Miary zużycia fizykochemicznego są determinantą stanu technicznego 

przedmiotu wyceny. 

 

Ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych: 

Jest to ubytek wartości którego przyczyna tkwi we właściwościach środka lub megaukładu 

technicznego. Jest spowodowana względnym pogorszeniem się efektywności działania co zawsze 

jest następstwem wprowadzonych zmian konstrukcji i istoty działania, a także wynika ze zmian 

technologii i wprowadzenia nowych tworzyw. Przejawia się np. w braku przydatności do działania, 

nadmiernej lub niedostatecznej wydajności, zbytniej energochłonności, w przewymiarowaniu, w 

braku zastosowania produktów, które są wytwarzane lub usług, które są wykonywane, w 

nadmiernych kosztach kapitałowych i/lub operacyjnych, w zbyt niskiej sprawności. Ubytek 

wartości z przyczyn funkcjonalnych ujawnia się skokowo po wprowadzeniu nowszych generacji 

środków lub megaukładów technicznych. 
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Ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych: 

Jest to ubytek wartości wywołany czynnikami zewnętrznymi w stosunku do środka lub megaukładu 

technicznego, czyli wynikły z relacji do szeroko rozumianej ekonosfery. Ekonosferę tworzą 

uwarunkowania stricte ekonomiczne, prawne, społeczne i ekologiczne. Utratę wartości z przyczyn 

zewnętrznych powodują m.in. : spadek wskaźników gospodarczych globalnych i lokalnych, 

niekorzystne zmiany przepisów prawa podatkowego, wzrost kosztów kredytu, wzrost opłat celnych, 

brak surowców, zaostrzone wymogi ekologiczne, spadek popytu, nietrafna lokalizacja, zmiana 

preferencji społecznych, itp. Zdarza się, że utrata wartości z przyczyn ekonomicznych ma znak 

ujemny, tzn. następuje przyrost wartości środków i/lub megaukładów technicznych z powodów 

zewnętrznych. 

 

Pozostałe środki  - wycena w podejściu porównawczym. 

W podejściu tym zostaną wykorzystane notowania średnich wartości rynkowych środków tego 

typu. Podstawą porównania są dane zawarte m.in. w ofertach sprzętu używanego firm handlowych 

oraz ofert sprzedaży dostępnych na stronach internetowych.  

 

W wycenie szacuje się również: 

Wartość likwidacyjna przy wymuszonej sprzedaży – jest to przewidywana cena, która może być 

uzyskana ze sprzedaży środków technicznych na prawidłowo ogłoszonym i przeprowadzonym 

przetargu publicznym, aukcji lub licytacji, przy konieczności bezzwłocznej sprzedaży i przy 

założeniu, że sprzedawca jest zmuszony do transakcji poprzez okoliczności zaś środki techniczne 

sprzedaje się w takim stanie i w takim miejscu, w jakim się one aktualnie znajdują. 

 

6. DATA I MIEJSCE OGL ĘDZIN . 

◊     data oględzin                                             26 stycznia 2018 r.                

◊     miejsce oględzin                                          Łężkowice 114/Małopolska 
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7. WYKAZ ŚRODKÓW PODLEGAJ ĄCYCH WYCENIE  

1) Mieszalnik (element linii technologicznej do  wytwarzania paliwa kompozytowego) 

Producent:  Prometbet 

Wymiary:  h=102cm, średnica 175cm, zasyp h=75cm 

Silnik:   22kW 

Uwagi:   brak tabliczki znamionowej, brak dokumentacji 

 

2) Przenośnik kubełkowy (element linii technologicznej do  wytwarzania paliwa 
kompozytowego) 

Producent:  Prometbet 

Wymiary:  długość 6m, taśma 62cm 

Uwagi:   brak tabliczki znamionowej, brak dokumentacji 

 

3) Zbiornik buforowy z mieszadłem (element linii technologicznej do  wytwarzania paliwa 
kompozytowego) 

Producent:  Prometbet 

Wymiary:  198x219cm, wysokość zbiornika=132cm,  

Napęd:   Bonfiglioli  

Uwagi:   brak tabliczki znamionowej, brak dokumentacji 

 

4) Nagrzewnica olejowa Master BV290E 

 

5) Ploter HP Designjet T520 610mm Sprinter CQ890A  

 

6) Wiertarka elektromagnetyczna PRO 35/2 Promotech 

 

7) Niszczarka do papieru Opus VS711CD 

 

8) Ekspers do kawy Saeco Incanto HD8917/09 
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9) Kuchenka mikrofalowa ZELMER 29z012 

 

10) Lampka 2szt. 

 

11) Laptop Lenovo Thinkpad 4243-WDG 
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8. PROCEDURA OBLICZE Ń WARTOŚCI RYNKOWEJ SZACOWANEJ W PODEJ ŚCIU 

KOSZTOWYM  

       

1) Mieszalnik 

Szacunkową wartość nowego środka oszacowano na 46000zł netto, zastosowano podejście 

kosztowe. 

  

Ubytek wartości z przyczyn fizykochemicznych Kz x (1-U1) 

Przedmiotowy środek w stanie dobrym, rok 2016/2017. Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęto 

ubytek wartości z przyczyn fizykochemicznych na poziomie -5%. 

46000zł x (1-0,05)= 43700zł 

 

Ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych Kz x (1-U1) x (1-U2) 

W przypadku przedmiotowego środka nie stwierdzono ubytku wartości z przyczyn funkcjonalnych.  

Tak więc wartość z uwzględnieniem utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych i z przyczyn 

funkcjonalnych wynosi: 

43700zł x (1-0,00) = 43700zł 

 

Ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych Kz x (1-U1) x (1-U2) x (1-U3) 

Uwzględniając ograniczony krąg potencjalnych nabywców, możliwość negocjacji ceny, brak 

gwarancji, brak dokumentacji, brak deklaracji zgodności, wyrób jednostkowy/własny. Z uwagi na  

powyższe ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych oszacowano na -50%.  

Zatem wartość z uwzględnieniem kosztu zastąpienia i utraty wartości z przyczyn 

fizykochemicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych wynosi: 

43700zł x (1-0,50) = 21850zł netto w zaokrągleniu 22000zł netto 

Oszacowana indywidualna wartość rynkowa netto: 22000zł 
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2) Przenośnik kubełkowy 

Szacunkową wartość nowego środka oszacowano na 25000zł netto, zastosowano podejście 

kosztowe. 

  

Ubytek wartości z przyczyn fizykochemicznych Kz x (1-U1) 

Przedmiotowy środek w stanie dobrym, rok 2016/2017. Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęto 

ubytek wartości z przyczyn fizykochemicznych na poziomie -5%. 

25000zł x (1-0,05)= 23750zł 

 

Ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych Kz x (1-U1) x (1-U2) 

W przypadku przedmiotowego środka nie stwierdzono ubytku wartości z przyczyn funkcjonalnych.  

Tak więc wartość z uwzględnieniem utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych i z przyczyn 

funkcjonalnych wynosi: 

23750zł x (1-0,00) = 23750zł 

 

Ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych Kz x (1-U1) x (1-U2) x (1-U3) 

Uwzględniając ograniczony krąg potencjalnych nabywców, możliwość negocjacji ceny, brak 

gwarancji, brak dokumentacji, brak deklaracji zgodności, wyrób jednostkowy/własny. Z uwagi na  

powyższe ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych oszacowano na -50%.  

Zatem wartość z uwzględnieniem kosztu zastąpienia i utraty wartości z przyczyn 

fizykochemicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych wynosi: 

23750zł x (1-0,50) = 11875zł netto w zaokrągleniu 12000zł netto 

Oszacowana indywidualna wartość rynkowa netto: 12000zł 
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3) Zbiornik buforowy z mieszadłem 

Szacunkową wartość nowego środka oszacowano na 50000zł netto, zastosowano podejście 

kosztowe. 

  

Ubytek wartości z przyczyn fizykochemicznych Kz x (1-U1) 

Przedmiotowy środek w stanie dobrym, rok 2016/2017. Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęto 

ubytek wartości z przyczyn fizykochemicznych na poziomie -5%. 

50000zł x (1-0,05)= 47500zł 

 

Ubytek wartości z przyczyn funkcjonalnych Kz x (1-U1) x (1-U2) 

W przypadku przedmiotowego środka nie stwierdzono ubytku wartości z przyczyn funkcjonalnych.  

Tak więc wartość z uwzględnieniem utraty wartości z przyczyn fizykochemicznych i z przyczyn 

funkcjonalnych wynosi: 

47500zł x (1-0,00) = 47500zł 

 

Ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych Kz x (1-U1) x (1-U2) x (1-U3) 

Uwzględniając ograniczony krąg potencjalnych nabywców, możliwość negocjacji ceny, brak 

gwarancji, brak dokumentacji, brak deklaracji zgodności, wyrób jednostkowy/własny. Z uwagi na  

powyższe ubytek wartości z przyczyn ekonomicznych oszacowano na -50%.  

Zatem wartość z uwzględnieniem kosztu zastąpienia i utraty wartości z przyczyn 

fizykochemicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych wynosi: 

47500zł x (1-0,50) = 23750zł netto w zaokrągleniu 24000zł netto 

Oszacowana indywidualna wartość rynkowa netto: 24000zł 
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4) Nagrzewnica olejowa Master BV290E rok 2013 

Do analizy porównawczej przyjęto używaną nagrzewnicę. Cena ofertowa 1950zł, rok produkcji 

2010, do przeglądu (źródło allegro.pl) 

Nagrzewnica olejowa Master BV290E 

Nazwa Analiza porównawcza 

Cena ofertowa 1950,00 zł 

Korekta z uwagi na możliwość negocjacji cen -10% 

Korekta z uwagi na rok produkcji 15% 

Korekta z uwagi na stan 15% 

Suma korekt 20% 

Korekta 390zł 

Oszacowana wartość po uwzględnieniu korekt 2340zł 
 

 

5) Ploter HP Designjet T520 610mm Sprinter CQ890A  

Do analizy porównawczej przyjęto nowy ploter. Cena ofertowa 3890zł. 

Ploter HP Designjet T520 610mm Sprinter CQ890A 

Nazwa Analiza porównawcza 

Cena ofertowa 3890,00 zł 

Korekta z uwagi na możliwość negocjacji cen -30% 

Korekta z uwagi na rok produkcji -10% 

Korekta z uwagi na stan -20% 

Suma korekt -60% 

Korekta -2334zł 

Oszacowana wartość po uwzględnieniu korekt 1556zł 

Wartość w zaokrągleniu 1560zł 
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6) Wiertarka elektromagnetyczna PRO 35/2 Promotech 

Do analizy porównawczej przyjęto używaną wiertarkę. Cena ofertowa 3600zł, stan bardzo 

dobry(źródło autotrader.pl) 

Wiertarka elektromagnetyczna PRO 35/2 Promotech 

Nazwa Analiza porównawcza 

Cena ofertowa 3600,00 zł 

Korekta z uwagi na możliwość negocjacji cen -10% 

Korekta z uwagi na stan -40% 

Suma korekt -50% 

Korekta -1800zł 

Oszacowana wartość po uwzględnieniu korekt 1800zł 

Wartość w zaokrągleniu 1800zł 
 

 

7) Niszczarka do papieru Opus VS711CD 

Do analizy porównawczej przyjęto nową niszczarkę. Cena ofertowa 210zł. 

Niszczarka do papieru Opus VS711CD 

Nazwa Analiza porównawcza 

Cena ofertowa 210,00 zł 

Korekta z uwagi na możliwość negocjacji cen -40% 

Korekta z uwagi na rok produkcji -10% 

Korekta z uwagi na stan -30% 

Suma korekt -80% 

Korekta -168zł 

Oszacowana wartość po uwzględnieniu korekt 42zł 

Wartość w zaokrągleniu 40zł 
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8) Ekspers do kawy Saeco Incanto HD8917/09 

Do analizy porównawczej przyjęto używany expres. Cena ofertowa 1180zł, stan bardzo dobry, 

roczny, na gwarancji (źródło olx.pl) 

Ekspers do kawy Saeco Incanto HD8917/09 

Nazwa Analiza porównawcza 

Cena ofertowa 1180,00 zł 

Korekta z uwagi na możliwość negocjacji cen -10% 

Korekta z uwagi na stan -30% 

Korekta z uwagi na gwarancję -5% 

Suma korekt -45% 

Korekta -531zł 

Oszacowana wartość po uwzględnieniu korekt 649zł 

Wartość w zaokrągleniu 650zł 
 

 

9) Kuchenka mikrofalowa ZELMER 29z012 

Do analizy porównawczej przyjęto używaną kuchenkę mikrofalową. Cena ofertowa 200zł, stan 

bardzo dobry, na gwarancji (źródło olx.pl) 

Kuchenka mikrofalowa ZELMER 29z012 

Nazwa Analiza porównawcza 

Cena ofertowa 200,00 zł 

Korekta z uwagi na możliwość negocjacji cen -10% 

Korekta z uwagi na stan -40% 

Korekta z uwagi na gwarancję -10% 

Suma korekt -60% 

Korekta -120zł 

Oszacowana wartość po uwzględnieniu korekt 80zł 

Wartość w zaokrągleniu 80zł 
 

 

10) Lampka 2szt. 

Na podstawie Przyjęto szacunkową wartość 5zł/szt. 
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11) Laptop Lenovo Thinkpad 4243-WDG 

Do analizy porównawczej przyjęto używany laptop. Cena ofertowa 650zł, gwarancja (źródło olx.pl) 

Laptop Lenovo Thinkpad 4243-WDG 

Nazwa Analiza porównawcza 

Cena ofertowa 650,00 zł 

Korekta z uwagi na możliwość negocjacji cen -10% 

Korekta z uwagi na stan -10% 

Korekta z uwagi na gwarancję -10% 

Suma korekt -30% 

Korekta -195zł 

Oszacowana wartość po uwzględnieniu korekt 455zł 

Wartość w zaokrągleniu 450zł 
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9. OPINIA KO ŃCOWA , PODSUMOWANIE WYCENY . 

 

I) Indywidualn ą wartość rynkową przedmiotowych środków określam jak następuje: 

Lp. Nazwa 
Oszacowana indywidualna 

wartość rynkowa netto 

1 Mieszalnik             22 000,00 zł  

2 Przenośnik kubełkowy             12 000,00 zł  

3 Zbiornik buforowy             24 000,00 zł  

4 Nagrzewnica olejowa              2 340,00 zł  

5 Ploter HP              1 560,00 zł  

6 Wiertarka elektromagnetyczna              1 800,00 zł  

7 Niszczarka do papieru                   40,00 zł  

8 Ekspres do kawy                 650,00 zł  

9 Kuchenka mikrofalowa                   80,00 zł  

10 Lampka 2szt.                   10,00 zł  

11 Laptop Lenovo                 450,00 zł  

  RAZEM netto             64 930,00 zł  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              
Rzeczoznawca Wycena Maszyn Rafał Dąbrowski,  tel. 503 949 322,  

 e-mail:rzeczoznawca@wycenamaszyn24.pl 

1155 

II) Warto ść likwidacyjna przy wymuszonej sprzedaży – jest to przewidywana cena, która może 

być uzyskana ze sprzedaży środków technicznych na prawidłowo ogłoszonym i przeprowadzonym 

przetargu publicznym, aukcji lub licytacji, przy konieczności bezzwłocznej sprzedaży i przy 

założeniu, że sprzedawca jest zmuszony do transakcji poprzez okoliczności zaś środki techniczne 

sprzedaje się w takim stanie i w takim miejscu w jakim się one aktualnie znajdują. 

Wartość ta występuje gdy zachodzą czynniki ograniczające strony transakcji: np. w przypadku 

sprzedaży środków przez banki, komorników czy syndyków, ograniczony czas sprzedaży, sprzedaż 

środka, który jest zainstalowany i pracuje na terenie innego zakładu/firmy co może wiązać się  

z kosztami utrzymania, przechowywania i odpowiedzialności, koszty ewentualnego demontażu przy 

sprzedaży z przeniesieniem, nietrafiona inwestycja, środek zbędny i chęć szybkiego odsprzedania 

i odzyskania części środków, konieczność kosztownej naprawy itp.  

Szacuje się, iż w przypadku wartości likwidacyjnej przy wymuszonej sprzedaży elementów 

nieukończońej linii wartość ta może być niższa od rynkowej o 25% do 50% (licytacje komornicze). 

W analizowanym przypadku dla mieszalnika, przenośnika i zbiornika buforowego przyjęto -50% z 

uwagi na koszt zabezpieczenia i pogarszanie się stanu technicznego, funkcjonalność, ograniczony 

krąg nabywców, wyrób jednostkowy w fazie testów. Dla pozostałych środków przyjęto -25%. 

Lp Nazwa Oszacowana indywidualna 
wartość likwidacyjna netto 

1 Mieszalnik 11 000,00 zł 

2 Przenośnik kubełkowy 6 000,00 zł 

3 Zbiornik buforowy 12 000,00 zł 

4 Nagrzewnica olejowa 1 755,00 zł 

5 Ploter HP 1 170,00 zł 

6 Wiertarka elektromagnetyczna 1 350,00 zł 

7 Niszczarka do papieru 30,00 zł 

8 Ekspres do kawy 487,50 zł 

9 Kuchenka mikrofalowa 60,00 zł 

10 Lampka 2szt. 7,50 zł 

11 Laptop Lenovo 337,50 zł 

  RAZEM netto 34 197,50 zł 
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10. ZASTRZEŻENIA I KLAUZULE OGRANICZAJ ĄCE 

− Powyższe opracowanie określa indywidualną wartość rynkową przedmiotowych środków 

ustaloną w podejściu kosztowym/porównawczym przy sprzedaży z przeniesieniem oraz wartość 

likwidacyjną. 

− Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny. 

− Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w 

punkcie 4. i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody 

wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji. 

− Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz 

ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki 

wykorzystania samej wyceny. 

− Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z 

oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z dostępnych informacji, jeśli brak było 

podstaw do kwestionowania ich zgodności z rzeczywistym stanem lub też ustalenie 

rzeczywistego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione. 

− Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za 

taką nie może być uznawane. 

− Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja 

sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość. 

− Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianej linii oraz ewentualnego 

istnienia ograniczonych praw rzeczowych. 

 

 

 

 

 

 


