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Rozdziaĥ 3. Wycena aktywów

Inwestycje
PrzebrnďliŎmy juŮ przez aktywa dķugoterminowo sķuŮûce do dziaķalnoŎci produkcyjnej
lub usķugowej przedsiďbiorstwa. Wyceniamy wedķug kosztu historycznego lub wedķug
wartoŎci godziwej. W tym drugim przypadku przeszacowania w górď zasadniczo budujû
nam kapitaķ z aktualizacji wyceny, a w dóķ — rodzû stratď w wyniku. Odwrócenie niweluje juŮ zaewidencjonowane wartoŎci i to, co dalej, znów wraca do generalnej zasady.
Obrazuje to rysunek 3.3.
W jaki sposób natomiast wycenia siď aktywa inwestycyjne, czyli wytworzone lub nabyte
z zamierzeniem uzyskania korzyŎci poprzez wzrost ich wartoŎci w przyszķoŎci?
Jakie to mogû byý aktywa? PrzeróŮne, na przykķad:
1. NieruchomoŎci kupione jako inwestycja (gķówny zamiar).
2. Niekontrolowane akcje i udziaķy spóķek, które nie majû nic wspólnego z procesem
produkcyjnym, w szczególnoŎci nabyte na gieķdzie jako inwestycja.
3. Prawa do zawodnika wypoŮyczonego do innego klubu (kupiliŎmy je w celu uzyskania
wzrostu ich wartoŎci).
4. Inne prawa lub rzeczy ruchome, które traktujemy jak Ŭródķo wzrostu cen
w przyszķoŎci.
Aby znaleŬý Ŭródķo prawne wyceny wszystkich wyŮej wymienionych aktywów, musimy
znów posķuŮyý siď rozumem. Nie ma bowiem dedykowanego standardu. Ale za to jest
MSR13, który mówi o postďpowaniu z nieruchomoŎciami inwestycyjnymi. A wszystkie
wyŮej wymienione aktywa sû przecieŮ w swej naturze oraz przede wszystkim przeznaczeniu podobne do opisywanej podstawy. Zresztû podobnym zabiegiem posķuŮymy
siď w przypadku wyceny kontraktów dķugoterminowych, które to kontrakty bďdziemy
analizowali na podstawie standardu dedykowanego pracom budowlanym.
Dla uproszczenia zaķóŮmy, Ůe MSR 40 (chociaŮ mówi tylko o nieruchomoŎciach)
traktowaý naleŮy jako wytycznû do postďpowania takŮe z innymi dobrami inwestycyjnymi, rozumianymi tutaj jako elementy, które w przyszķoŎci powinny przynieŎý
korzyŎci ekonomiczne w postaci wzrostu wartoŎci. Realizacja tak rozumianych korzyŎci
moŮe nastûpiý przez zbycie nieruchomoŎci w dalszej przyszķoŎci (najbardziej prawdopodobne) lub inne jej wykorzystanie (na przykķad wniesienie aportem do innej spóķki).
Co do samej wyceny aktywów inwestycyjnych, nie ma wielkich niespodzianek. Pierwotna
(poczûtkowa) wycena przedstawia siď jak na rysunku 3.35, a wtórnû pokazuje rysunek 3.36
i ķatwo zauwaŮyý tutaj uderzajûce podobieĹstwo do wycen wartoŎci niematerialnych.

13

MSR 40 „NieruchomoŎci inwestycyjne”.
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RYSUNEK 3.35. Wycena pierwotna aktywów inwestycyjnych

RYSUNEK 3.36. Wycena wtórna aktywów inwestycyjnych

Mimo uderzajûcego podobieĹstwa samej metodologii wyceny z rysunku moŮna jednak
wyczytaý zasadnicze róŮnice, w tym:
1. Przeszacowanie wartoŎci aktywów inwestycyjnych odnosi siď zawsze (w momencie
dokonania tej czynnoŎci) do wyniku finansowego. Czyli jeŎli uznamy, Ůe nasze
aktywa sû warte wiďcej niŮ w poprzednio analizowanym okresie, wówczas
mamy… zysk (tu i teraz, mimo Ůe jeszcze nie sprzedaliŎmy aktywów), jeŎli
uznamy, Ůe mniej, wówczas mamy stratď (teŮ tu i teraz). Nie ma tu w ogóle
mowy o odniesieniu na kapitaķ z aktualizacji wyceny.
2. Nie dokonuje siď amortyzacji tych aktywów, co jest logiczne, gdyŮ kupiliŎmy
(lub wytworzyliŎmy) je w celu zarobienia na nich, nie byķo zaŎ naszym celem
uŮytkowanie ich do celów produkcyjnych ani do realizacji usķug i byķoby bez
sensu uznaý, Ůe w naturalny sposób stale tracû one wartoŎý.
OczywiŎcie, podobnie jak w przypadku innych aktywów, trzeba badaý, czy nie wystďpujû przesķanki utraty wartoŎci.
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WyŮej przytoczony problem momentu ujawnienia zysku jest w róŮnych kwestiach
(nie tylko aktywów inwestycyjnych) przedmiotem sporu ekonomistów. Czy zysk
mamy wtedy, gdy uzyskamy rzeczywistû korzyŎý z dysponowania danym aktywem (to
jest w momencie sprzedaŮy lub innego uŮycia) , czy juŮ wówczas, gdy wzroŎnie jego
wartoŎý rynkowa? Zasada ostroŮnoŎci kazaķaby raczej skķoniý siď do pierwszej wersji,
lecz twórcy MSR-ów upierajû siď przy aktywach inwestycyjnych nad wersjû drugû. Byý
moŮe pďkniďcie baĹki spekulacyjnej na nieruchomoŎciach w USA (mieszkania), Irlandii
(takŮe mieszkania), Hiszpanii (apartamenty turystyczne) i juŮ trochď w Polsce (znów
gķównie mieszkania) przyczyni siď do zmiany stanowiska rady odpowiedzialnej za tworzenie MSR-ów w przyszķoŎci?
Aby zrozumieý wyŮej przytoczonû argumentacjď, wróýmy do naszych wczeŎniej juŮ
analizowanych zakupów nieruchomoŎci w Katowicach oraz Ķodzi. Jak pamiďtamy,
nabyliŎmy je w celu wynajmowania, czyli do realizacji usķug. Dlatego stosowaliŎmy
zapisy MSR 16. No to zmieĹmy to zaķoŮenie i przyjmijmy, Ůe nabycie nastûpiķo w celu
inwestycyjnym, czyli gķównym przeznaczeniem kupionych mieszkaĹ jest uzyskanie
wzrostu wartoŎci w przyszķoŎci. JeŎli chodzi o wycenď pierwotnû, nie mamy wûtpliwoŎci:
dla nieruchomoŎci w Katowicach jest to kwota 270 tys. zķ, a dla ķódzkiej 210 tys. zķ,
gdyŮ za tyle je nabyliŎmy i MSR 40 kaŮe nam te wartoŎci uznaý za godziwe. JeŎli chodzi
o nieruchomoŎý ķódzkû, nie mamy jeszcze ponownej wyceny (wķaŎnie jû kupiliŎmy),
ale nieruchomoŎý katowicka juŮ powinna podlegaý takowej w przeszķoŎci i teraŬniejszoŎci.
Rozpatrzmy dwa warianty: wycenď opartû na koszcie historycznym i wycenď opartû
na wartoŎci godziwej, przy czym za tď ostatniû uznamy ceny rynkowe z tabeli 3.5.
Efekt prezentuje tabela 3.22.
Tak mniej wiďcej wyglûda schemat postďpowania z wszelkimi aktywami inwestycyjnymi.
Nie siď ukryý, Ůe w tym momencie weszliŎmy na bardzo grzûski grunt. WyobraŬmy
sobie bowiem rosnûcû nieznacznie (na przykķad o 5%) cenď rynkowû jakiegoŎ aktywa
w perspektywie kilkuletniej — bez znaczenia, czy to jest metr kwadratowy mieszkania,
miedŬ, wďgiel, zķoto, czy cokolwiek innego — która ksztaķtuje siď jak na rysunku 3.37
przy zaķoŮeniu, Ůe zysk z lokat bankowych w tym samym czasie wynosi raptem 3%.
Do tej pory popyt na aktywo rozwijaķ siď prawdopodobnie zgodnie z naturalnymi
potrzebami ludnoŎci i przemysķu. Co siď stanie w dalszej perspektywie? Istnieje wysokie
prawdopodobieĹstwo, Ůe inwestorzy poszukujûcy przedsiďwziďý przynoszûcych zysk
zainteresujû siď tym dobrem, mimo Ůe w normalnych warunkach nie potrzebujû go
w ogóle. Wzrost wartoŎci dobra jest bowiem stabilny, od lat nie notowano spadków
i wydaje siď w miarď bezpiecznû „lokatû” kapitaķu. Na rynku oprócz naturalnych odbiorców dobra pojawiû siď wiďc pierwsi poszukiwacze „dobrych inwestycji” — najczďŎciej
bďdû to róŮnego rodzaju inwestorzy instytucjonalni, czyli róŮnej maŎci fundusze inwestycyjne i emerytalne. Wzrost cen przyspieszy do 8% rocznie w perspektywie nastďpnych kilku lat, co prezentuje rysunek 3.38.
Teraz juŮ nie sposób nie dostrzec wyjûtkowej „okazji na rynku”. Dobrem interesujû siď
wszyscy, nie tylko inwestorzy instytucjonalni, takŮe sklepikarze, piekarze, prawnicy,
producenci okien, panie Ŏwiadczûce „usķugi spoķeczne dla panów”, ich „opiekunowie”,
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TABELA 3.22. Wycena nieruchomoļci w Katowicach potraktowanej jako aktywo inwestycyjne
Wycena wedĥug kosztu historycznego nieruchomoļci inwestycyjnej w Katowicach
Wartoļë ewidencyjna
(odniesiona do bilansu)

Ujawniana w informacji
dodatkowej wartoļë godziwa

Wartoļë poczétkowa

270 000,00 zĥ

270 000,00 zĥ

Wycena po 1 roku

270 000,00 zĥ

260 400,00 zĥ

Wycena po 2 roku

270 000,00 zĥ

248 160,00 zĥ

Wycena po 3 roku

270 000,00 zĥ

254 040,00 zĥ

Wycena po 4 roku

270 000,00 zĥ

243 180,00 zĥ

Tytuĥ

Wycena po 5 roku

270 000,00 zĥ

237 300,00 zĥ

Wycena po 6 roku (dzisiejsza)

270 000,00 zĥ

234 900,00 zĥ

Wycena wedĥug wartoļci godziwej nieruchomoļci inwestycyjnej w Katowicach
Wartoļë godziwa
(odniesiona do bilansu)

Wzrost/spadek wartoļci

Wartoļë poczétkowa

270 000,00 zĥ

–––

Wycena po 1 roku

260 400,00 zĥ

–9600,00 zĥ

Wynik finansowy (strata)

Wycena po 2 roku

248 160,00 zĥ

–12 240,00 zĥ

Wynik finansowy (strata)

Wycena po 3 roku

254 040,00 zĥ

5880,00 zĥ

Wynik finansowy (zysk)

Wycena po 4 roku

243 180,00 zĥ

–10 860,00 zĥ

Wynik finansowy (strata)

Wycena po 5 roku

237 300,00 zĥ

–5880,00 zĥ

Wynik finansowy (strata)

234 900,00 zĥ

–2400,00 zĥ

Wynik finansowy (strata)

Tytuĥ

Wycena po 6 roku (dzisiejsza)

Odniesienie

RYSUNEK 3.37. Cena rynkowa aktywa kontra zysk z lokat bankowych w stadium przed powstaniem baħki spekulacyjnej

sķowem: wszyscy, którzy sû podejrzani, Ůe mogû mieý pod poduszkû jakieŎ Ŏrodki poszukujûce „bezpiecznej” inwestycji. Cena rynkowa przyspiesza i jej roczny wzrost przez najbliŮsze dwa lata to juŮ nie 8%, lecz odpowiednio 10 i 12%. Prezentuje to rysunek 3.39.
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RYSUNEK 3.38. Cena rynkowa aktywa kontra zysk z lokat bankowych na poczétku baħki spekulacyjnej

RYSUNEK 3.39. Cena rynkowa aktywa kontra zysk z lokat bankowych w fazie rozkwitu baħki spekulacyjnej

Teraz juŮ nastďpuje okres, w którym pierwsi „inwestorzy” chcû realizowaý swoje zyski.
Powoli zaczynajû wycofywaý „wkķady”. Rynek w nastďpnym roku wyhamowuje, wzrost
to tylko 3%. Zmusza to do refleksji nastďpnych „inwestorów”. W kolejnym roku nastďpuje spadek ceny o 5%, co wywoķuje lawinď „wycofywania wkķadów”. Cena spada
w dwa lata nawet poniŮej „normalnego wzrostu wynikajûcego z utraty wartoŎci pieniûdza w czasie”, po czym po jakimŎ czasie wraca i ksztaķtuje siď na poziomie proporcjonalnym do wartoŎci pieniûdza ulokowanego na lokacie bankowej. Prezentuje to
rysunek 3.40. Na rynku znów pozostali juŮ tylko ci, którzy naprawdď potrzebujû
danego dobra. Ale zaufanie inwestorów do danego dobra spada na dķugie lata (czas
dominacji zawodowej jednego pokolenia) poniŮej normalnego poziomu.
Jak czďsto taka baĹka moŮe siď powtarzaý? Standardowo piramidy finansowe pojawiajû
siď w danych krajach co piďtnaŎcie – dwadzieŎcia lat. PoniewaŮ mam na zdarzenia
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ekonomiczne spojrzenie wedķug MPM14, dlatego wnioskujď, Ůe jeŎli w zamkniďtym
Ŏrodowisku ktoŎ traci, równolegle musi ktoŎ na tym zarabiaý. Pamiďtamy o piramidach
finansowych w Albanii (tam skala zjawiska wydrenowaķa z oszczďdnoŎci Ůycia niemal
caķy naród), pamiďtamy o bezpiecznej Kasie OszczďdnoŎci w Polsce, o upadku Lehman
Brothers w Stanach Zjednoczonych, o najnowszej aferze Amber Gold w naszym kraju.
Zresztû gdyby siďgnûý pamiďciû jeszcze dalej, to czy nie stanowiķo niezķego „numeru”
wydrenowanie portfeli ludzi w Polsce, którzy latami lokowali oszczďdnoŎci na ksiûŮeczkach mieszkaniowych, by po „transformacji” kupiý sobie za zgromadzone Ŏrodki
kilka pudeķek zapaķek, bo na to mniej wiďcej starczaķo? Nie mam prawie Ůadnych wûtpliwoŎci, Ůe za szeregiem baniek spekulacyjnych stojû jacyŎ na tyle mûdrzy i na tyle odwaŮni
ludzie, by potrafiý tym procesem sterowaý. Jak czďsto moŮna powtarzaý na danym
obszarze i uŮywajûc danego narzďdzia ten „numer”? To czas wymiany pokoleniowej
w firmach oraz czas zmiany „osób decydujûcych o finansach” w rodzinach — nowi
przecieŮ nie bďdû sķuchali rad i ostrzeŮeĹ swoich rodziców i dziadków, którzy „Ůyli
w innych czasach”.
Taki „numer” przeprowadzono na polskich przedsiďbiorstwach (w duŮej mierze z ich
wķasnej winy) w 2008 roku, w toku tak zwanej sprawy „opcji walutowych”. Zadziaķaķa
tu zasada wyceny tychŮe instrumentów odnoszona do wyniku finansowego. Przedsiďbiorstwa zawarķy z bankami umowy o wysokim stopniu komplikacji, których do koĹca
nie rozumiaķy, teoretycznie w celu zabezpieczenia siď przed stratami w przypadku
wzrostu wartoŎci zķotówki w relacji do walut rozliczeniowych dla eksportu. Po jakimŎ
14

MPM — Metoda Panny Marple. Panna Marple rozwiûzywaķa zagadki kryminalne wielkiego Ŏwiata, prawie
nigdy nie opuszczajûc swojej wioski. UwaŮaķa, Ůe St. Mary Mead to taki Ŏwiat w piguķce, Ůe na podstawie
tego, co tam siď dzieje, moŮna wyjaŎniý kaŮde zdarzenie. Metodû Ŏwiata w piguķce bďdď siď jeszcze
czďsto posķugiwaķ, uwaŮam bowiem, Ůe dziďki niej moŮna wiele, wydawaķoby siď skomplikowanych
zjawisk ekonomicznych, wytķumaczyý w prosty sposób. Aha! Co do absolwentów obecnych czasów:
nie wiecie, kto to Panna Marple? To bohaterka ksiûŮek kryminalnych Agathy Christie. Ta ostatnia
z kolei to jedna z najsķawniejszych autorek kryminaķów na Ŏwiecie. Angielka. Stworzyķa miďdzy innymi
postaý Herculesa Poirot.
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czasie okazaķo siď, Ůe przedsiďbiorstwa bez Ůadnego wysiķku notujû zyski w swoich rachunkach. KtoŎ wówczas postanowiķ, Ůe trzeba „inwestowaý w opcje”. PoniewaŮ taka umowa
„opcyjna” byķa czymŎ w rodzaju hazardu uprawianego miďdzy bankiem a firmû,
a w kasynie aby ktoŎ mógķ zyskaý, ktoŎ musi straciý, wiďc trudno uciec od domniemania, Ůe tutaj zarzûdy przedsiďbiorstw zaķoŮyķy wygranie tejŮe gry z — trzeba przyznaý — zawodowymi szulerami. OczywiŎcie nic takiego siď nie staķo i nagle z papierowych zysków powstaķa papierowa strata i caķkiem juŮ realne Ůûdanie wypķacenia
Ŏrodków wynikajûcych z umowy. Ale przecieŮ nie mamy! To nic nie szkodzi, my to
PaĹstwu zamienimy na wieloletni kredyt z „rozsûdnym” oprocentowaniem.
Znów posķuŮmy siď tutaj niekonwencjonalnû metodû. OtóŮ gdy nie do koĹca rozumiemy
jakieŎ zjawisko, poszukajmy realnych faktów. A te sû nastďpujûce: jedyny realny przepķyw pieniûdza na linii firma – bank nastûpiķ w jednû stronď, a caķa tego otoczka,
w tym papierowe wyniki, oŎwiadczenia o równolegķych stratach banków i tym podobne,
jest tylko grû wokóķ tychŮe faktów zamazujûcû obraz. Tam, gdzie przedsiďbiorstwa nie
byķo staý na spķatď wyŮej wymienionych „kredytów”, moŮliwa byķa konwersja „wierzytelnoŎci” na akcje, czyli w konsekwencji przejďcie firm przemysķowych przez obcy
kapitaķ. DuŮe siď obroniķy, maķe miaķy powaŮny problem.
Co do tego, Ůe pewne zjawiska cyklicznie siď powtarzajû, gdyŮ ekonomia jest jedna, a jej
prawa sû staķe, natomiast zmieniajû siď tylko uŮywane narzďdzia, zamieszczam dowód
w postaci tekstu z kryminaķu Borisa Akunina napisanego w 1999 roku, czyli na dķugo
przed aferû Amber Gold, piramidû Madoffa oraz kilkoma innymi podobnymi „zjawiskami”: „Wielce udanie poszķa w pozaprzeszķym roku operacja z Towarzystwem
Kredytowym Butterfly w NiŮnym Nowogrodzie. Pomysķ byķ prosty i genialny, obliczony
na bardzo rozpowszechniony typ ludzi, u których wiara w bezpķatny cud jest silniejsza
niŮ wrodzona ostroŮnoŎý. Towarzystwo przyjmowaķo od mieszczuchów wkķady pieniďŮne na niesķychanie wysoki procent. W pierwszym tygodniu wkķady wniosķo zaledwie
dziesiďý osób, w tym dziewiďý podstawionych przez Momusa. Kiedy jednak w nastďpny
poniedziaķek (procenty naliczano codziennie) otrzymali oni wszyscy po dziesiďý kopiejek
od kaŮdego wpķaconego rubla, miasto wprost oszalaķo. Kolejka do kantoru Towarzystwa
ciûgnďķa siď przez trzy przecznice. W nastďpnym tygodniu Momus znowu wypķaciķ po
10%, po czym musiaķ wynajûý jeszcze dwa pomieszczenia i dwunastu nowych kasjerów.
Czwartego poniedziaķku na drzwiach kantoru pojawiķy siď kķódki. Tďczowy Butterfly
na zawsze odpķynûķ znad brzegów Woķgi w sinû dal”15.
Tû kwestiû chciaķem przypomnieý o zasadzie ostroŮnoŎci i rozwaŮyý, czy na pewno
w okresie wzrostu danego dobra traktowanego jak inwestycja powinniŎmy ksiďgowaý
zyski? Czy moŮe powinniŎmy z tym poczekaý, aŮ je faktycznie zrealizujemy, jeŎli
oczywiŎcie tak siď stanie? Pojawia siď wûtpliwoŎý, czy model wyceny aktywów inwestycyjnych wedķug ceny rynkowej z przeszacowaniem do wyniku finansowego naprawdď
odzwierciedla wzrost wartoŎci przedsiďbiorstwa dla akcjonariuszy. A przecieŮ o to
chodzi w MSR-ach.

15

Boris Akunin, Walet pikowy, ōwiat KsiûŮki 2012.
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Ļrodki trwaĥe w budowie, dotacje z nimi zwiézane,
naleŜnoļci dĥugoterminowe, aktywo z tytuĥu
odroczonego podatku dochodowego, inne aktywa trwaĥe
Oprócz omówionych wyŮej aktywów rzeczowych, wartoŎci niematerialnych, wartoŎci
firmy i aktywów inwestycyjnych moŮna jeszcze wyobraziý sobie szereg innych skķadników majûtku trwaķego. Siķû rzeczy nie da siď w tej ksiûŮce omówiý wszystkich moŮliwych przypadków, nie mam zresztû nawet w ogóle takiej intencji. Ale znów moŮemy
posķuŮyý siď MPM oraz odwoķaý siď do generalnych zasad rachunkowoŎci i wówczas
poradzimy sobie z kaŮdû sytuacjû. PoniŮej spróbujď omówiý jeszcze przynajmniej kilka
najczďŎciej spotykanych elementów oraz nietypowych i trudnych w ewidencji kwestii,
o których warto napisaý.

Ļrodki trwaĥe w budowie
Nie ma nic prostszego. OczywiŎcie Ŏrodki trwaķe w budowie ewidencjonujemy jako
aktywa, jeŎli rzecz jasna speķniajû kryteria kwalifikacji, czyli: jest kontrola, ich wartoŎý
jest mierzalna i spowodujû one w przyszķoŎci napķyw korzyŎci ekonomicznych.
ōrodki trwaķe w budowie ewidencjonujemy w wartoŎci poniesionych nakķadów, przy
czym do nakķadów nie zaliczamy kosztów finansowania (te rozliczamy osobno do
wyniku) oraz kosztów ogólnego zarzûdzania. Natomiast wszelkie koszty bezpoŎrednie
(materiaķy, usķugi, wynagrodzenia osób zaangaŮowanych bezpoŎrednio) mogû stanowiý
element budujûcy nam aktywo.
Z ukoĹczonym natomiast juŮ aktywem postďpujemy wedķug przytoczonych wczeŎniej
standardów.

Dotacje do ļrodków trwaĥych w budowie
Tu na wstďpie muszď przyznaý, Ůe we mnie jako w zawodowym ekonomiŎcie sķowa:
„dotacja”, „dopķata”, „wsparcie”, „projekt wspóķfinansowany”, „certyfikaty pochodzenia” i podobne budzû nieskrywanû niechďý. Obserwujď, Ůe przedsiďbiorstwa przestaķy
siď skupiaý na jakoŎci produktów, poszukiwaniu usprawnieĹ organizacyjnych, pozyskiwaniu nowych rynków i tym podobnych. Wszyscy wokóķ polujû na dotacje. Minďķo
dziesiďý lat od naszej akcesji do Unii Europejskiej. Jak pokazujû sondaŮe, wiďkszoŎý
rodaków ocenia ten czas pozytywnie. Nie da siď ukryý, Ůe w kraju moŮna dostrzec wiele
zmian na lepsze, ja jednak pozwolď sobie zachowaý pewne umiarkowanie w ocenach.
WiďkszoŎý rodaków uwaŮa, Ůe „darowanemu koniowi w zďby siď nie zaglûda”, spotkaķem
siď teŮ z opiniû wyraŮonû przez caķkiem inteligentnego czķowieka, Ůe „to patriotyczne
doiý unijnû kasď”. Kompletnie siď z tym nie zgadzam. OczywiŎcie to moje zdanie,
inni mogû mieý zupeķnie inne. Ale postaram siď uargumentowaý wķasne podejŎcie.
Po pierwsze, wszelkie dotacje, dofinansowania i tym podobne wpķywajû bardzo negatywnie na motywacjď biznesu i jego konkurencyjnoŎý. Nie wytwarza siď rzeczy potrzebnych, jak w normalnej wolnorynkowej gospodarce, tylko rzeczy, na które jest kasa.
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Ostatecznie jestem sobie w stanie w skrajnym modelu wyobraziý sytuacjď, w której sklepy spoŮywcze funkcjonujû bez klientów, bary bez stoķujûcych siď, uczelnie
bez studentów, szkoķy bez uczniów i wszystkie te instytucje bďdû zadowolone ze
swojego statusu finansowego. Bo ktoŎ im dopķaca. Tyle Ůe w generalnej skali wedķug
MPM to wszystko nie ma sensu. Po drugie, czy nie jest przypadkiem tak, Ůe na „inwestycje kosztochķonne” ķatwo jest pozyskaý Ŏrodki, a na budowď konkurencyjnych przedsiďwziďý i przedsiďbiorstw dla przemysķu niemieckiego, francuskiego i brytyjskiego jakoŎ
dziwnym trafem kasy i programów nie ma? Czy na pewno Hans, dopķacajûc do Janka,
na tym traci? Czy przypadkiem nie robi jednak caķkiem intratnego interesu? Zdaje siď
teŮ, Ůe niegdyŎ redaktor Ziemkiewicz sformuķowaķ tezď, Ůe im wiďcej dopķaci siď do
danego przedsiďwziďcia, projektu artystycznego i innych rzeczy, tym wiďkszego knota
moŮna siď spodziewaý w zamian. Czy przypadkiem aktualna sytuacja polskiego futbolu,
Ŏwiatowego rynku muzycznego i nawet oscarowe produkcje filmowe tego nie potwierdzajû? Znów posķuŮmy siď MPM. Czy kiedy Ty, Drogi Czytelniku, dasz kasď swojemu
dziecku, teŎciowi, ziďciowi, komukolwiek z najbliŮszego otoczenia, to jednoczeŎnie
mu powiesz: „Rób z niû, co chcesz”, czy jednak wyznaczysz jakieŎ standardy i metody
kontroli celowoŎci wydawanych Ŏrodków? Czy dobierajûc te metody, bďdziesz siď kierowaķ wķasnym interesem, czy interesem „obdarowanego”? Czy przypadkiem dajûc
kasď, nie masz pokusy odebrania obdarowanemu pewnego zakresu niezaleŮnoŎci?
Rozstrzygnij, proszď, tď kwestiď sam.
JeŎli chodzi o mój punkt widzenia, wynika on ze wspomnianego juŮ wczeŎniej typu
charakterologicznego. Ja tak bardzo kocham niezaleŮnoŎý, moŮliwoŎý podejmowania
samodzielnych decyzji, Ůe najchďtniej bym Unii za jej dobroczynnoŎý podziďkowaķ,
przyjďcia dopķat bym odmówiķ, jednoczeŎnie formuķujûc koniecznoŎý realizacji autonomicznych polskich interesów gospodarczych. Nie wiem, czy przypadkiem nie wyszlibyŎmy na tym lepiej. Ale to moje zdanie (jak wynika z sondaŮu, niezbyt powszechne).
Ostatnio miaķem okazjď na jednej z renomowanych uczelni usķyszeý bardzo ciekawû
opiniď o planowanych projektach inwestycyjnych w polskû naukď. „Zbudujemy to i to.
Za ile? DwieŎcie milionów. A skûd weŬmiemy kasď? Aha! Unia nam da! WdroŮymy
taki i taki projekt. Ile to bďdzie kosztowaķo? Sto milionów. I skûd kasa? Aha! Unia
nam da!”. I mówiûcy dodaķ podsumowujûcy caķoŎý jakŮe celny komentarz: „Czy ci
wszyscy tak wysoko wyksztaķceni ludzie juŮ tak kompletnie zdurnieli?”.
Co do kwestii ewidencji dotacji: nie ma nic prostszego. Jest ona ewidencjonowana jako
przychód w momencie otrzymania. Nie stanowi aktywa. AŮ tyle i tylko tyle. To po prostu jeden z elementów finansowania inwestycji, coŎ jak z koncertem znanej gwiazdy.
Jaki zanotowaliŎmy wynik na jego organizacji? Póķ miliona zysku! ōwietnie, a bez dotacji?
No, bez dotacji to 5,5 mln straty.

NaleŜnoļci dĥugoterminowe
Ewidencja naleŮnoŎci dķugoterminowych teoretycznie odbywa siď wedķug standardowych
zasad. Ale w praktyce temat wymaga osobnego omówienia. WyobraŬmy sobie, Ůe wķaŎnie
poŮyczyliŎmy innemu podmiotowi 5 mln zķ z zaķoŮeniem spķaty przez cztery lata w czterech równych ratach z kosztem finansowym 10%. Obrazuje to tabela 3.23.
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TABELA 3.23. Obraz udzielonego kredytu dĥugoterminowego
Okres/tytuĥ

Stan zadĥuŜenia

Spĥata rat
kapitaĥowych

Spĥata odsetek

Ĥéczne saldo spĥat

Saldo kredytodawcy

Wartoļë
poczétkowa

5 000 000,00 zĥ

–––

–––

–––

–5 000 000,00 zĥ

Po roku 1

3 750 000,00 zĥ

1 250 000,00 zĥ

500 000,00 zĥ

1 750 000,00 zĥ

1 750 000,00 zĥ

Po roku 2

2 500 000,00 zĥ

1 250 000,00 zĥ

375 000,00 zĥ

1 625 000,00 zĥ

1 625 000,00 zĥ

Po roku 3

1 250 000,00 zĥ

1 250 000,00 zĥ

250 000,00 zĥ

1 500 000,00 zĥ

1 500 000,00 zĥ

Po roku 4

0,00 zĥ

Razem

1 250 000,00 zĥ

125 000,00 zĥ

1 375 000,00 zĥ

1 375 000,00 zĥ

5 000 000,00 zĥ

1 250 000,00 zĥ

6 250 000,00 zĥ

1 250 000,00 zĥ

Niewûtpliwie w momencie udzielenia kredytu zamieniamy jedne aktywa (pieniûdze)
na inne, to jest na prawo do otrzymania tych Ŏrodków z powrotem wraz z odsetkami.
I tu pojawia siď pytanie, czy zamiana dotyczy aktywów równowartych? Czy nasza naleŮnoŎý dķugoterminowa jest równa 5 mln zķ, czy 5 mln zķ plus odsetki uzyskane w przyszķoŎci? JeŎli to drugie, to przecieŮ zwrot rat oraz odsetki uzyskamy w przyszķoŎci,
wiďc czy powinniŎmy uwzglďdniaý koszt pieniûdza w czasie zawierajûcy wszelkie ryzyka?
Sû to pytania zasadne. Jak wiďc powinniŎmy postûpiý? OtóŮ mamy dwie moŮliwoŎci,
co prezentuje rysunek 3.41.

RYSUNEK 3.41. Ewidencja naleŜnoļci dĥugoterminowych
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PowyŮsze oznacza, Ůe mamy dwie moŮliwoŎci. Pierwsza (przyznam, Ůe znacznie czďŎciej
stosowana w praktyce) sprowadza siď do tego, Ůe jako naleŮnoŎý ewidencjonujemy
czďŎý kapitaķowû kredytu, czyli w momencie udzielenia jest to 5 mln zķ, a kolejne raty
bďdû nam tď naleŮnoŎý zmniejszaý. Z kolei wszelkie uzyskane odsetki zaewidencjonujemy jako przychód w momencie ich uzyskania. Tak postďpuje absolutna wiďkszoŎý
podmiotów zarówno z naleŮnoŎciami dķugoterminowymi, jak i ze zobowiûzaniami
dķugoterminowymi, o czym w nastďpnym rozdziale. Ale nie naleŮy zapominaý o drugiej
moŮliwoŎci. MoŮemy spróbowaý wyznaczyý wartoŎý godziwû naleŮnoŎci, czyli bieŮûcû
wartoŎý wszelkich przyszķych wpķywów, za pomocû metody DCF. W tym konkretnym
przypadku wartoŎý nominalnû ma tylko udzielona kwota, gdyŮ juŮ pierwsza spķata
nastûpi po roku i powinniŎmy jû dyskontowaý. Trochď inny przykķad omówimy przy
zobowiûzaniach dķugoterminowych (raty miesiďczne). Jakû powinniŎmy przyjûý stopď
dyskonta? Tu równieŮ mamy dwie ŎcieŮki. Idûc pierwszû, zakķadamy, Ůe otrzymanie
wpķywów (czyli zwrotu kredytu z odsetkami w terminie) jest pewne (sic!), wówczas jako
stopď moŮemy przyjûý umowny koszt finansowy kredytu (czyli w naszym przypadku
10%). JeŎli natomiast mamy wûtpliwoŎci co do pewnoŎci przyszķych wpķywów, wówczas do stopy powinniŎmy dodaý zakķadany koszt ryzyka.
Dla naszego przykķadu zaķóŮmy, Ůe traktujemy wpķywy jako pewne. JeŎli bowiem juŮ
w momencie udzielania kredytu uwaŮalibyŎmy inaczej, wówczas koszt umowny powinien ten fakt przecieŮ uwzglďdniaý. Skutek (dla wyceny pierwotnej) pokazuje tabela 3.24.
Wycenď wtórnû robimy wedķug tych samych zasad, a skutki przeszacowaĹ odnosimy
do rachunku zysków i strat (wartoŎý obecna minus wartoŎý poczûtkowa plus otrzymana
zapķata). W praktyce i tak sprowadza siď to do ewidencji odsetek, chyba Ůe z kredytem
dzieje siď coŎ niepokojûcego i zmieniamy (podnosimy) stopď dyskontowû.
TABELA 3.24. Wycena wartoļci naleŜnoļci dĥugoterminowej metodé DCF
Okres/tytuĥ

Wartoļë przyszĥych
wpĥywów

Wspóĥczynniki

Przyszĥe wpĥywy
po zdyskontowaniu

Skumulowana wartoļë
przyszĥych wpĥywów

Stopa dyskontowa 10%
Wartoļë poczétkowa

–––

1,000

–––

–––

Po 1 roku

1 750 000,00 zĥ

0,909

1 590 909,09 zĥ

0,00 zĥ

Po 2 roku

1 625 000,00 zĥ

0,826

1 342 975,21 zĥ

0,00 zĥ

Po 3 roku

1 500 000,00 zĥ

0,751

1 126 972,20 zĥ

0,00 zĥ

Po 4 roku

1 375 000,00 zĥ

0,683

939 143,50 zĥ

0,00 zĥ

5 000 000,00 zĥ

0,00 zĥ

Razem

6 250 000,00 zĥ

Jak widaý, zastosowanie innej metody przyniosķo… ten sam skutek. MoŮe wķaŎnie dlatego
maķo kto ten wariant stosuje.
Na koniec warto podkreŎliý, Ůe tak jak w przypadku wszelkich innych aktywów powinniŎmy badaý, czy nie nastûpiķa utrata ich wartoŎci, i jeŎli stwierdzimy, Ůe tak, wówczas
powinniŎmy zagroŮonû wartoŎý odpisaý (czyli zmniejszyý wartoŎý aktywa z odniesieniem bezpoŎrednio do wyniku finansowego).
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