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Дослідження методів оцінки активів збанкрутілого підприємства на прикладі Польщі
Активи збанкрутілого підприємства є його майном. Правильна оцінка його вартості є необхідною передумовою
заощадження часу та витратоефективної процедури банкрутства. На прикладі Польщі у статті представлено методи
оцінки активів, що складаються з нерухомості та рухомого майна, що разом складають його активи. Основною
метою статті є оцінка надійності та ефективності оцінки балансової вартості, ринкової вартості та ліквідаційної
вартості по відношенню до можливості правильної оцінки прибутку, отриманого від продажу індивідуальних
активів під час процедури ліквідації. У статті представлено результати дослідження, проведеного у 15
збанкрутілих міжнародних підприємствах на території Люблінського воєводства у Польщі. Запропоновано аналіз
прикладних методів оцінки та опис конкретних умов продажу активів збанкрутілого підприємства відповідно до
правових норм та застосовуваних методів. Зокрема, зроблено порівняння відмінностей у вартості проаналізованих
активів, визначеної за допомогою різних методів, та визначено їх причини. Найважливішим висновком
дослідження є той факт, що ні ринкова вартість, ні балансова вартість не дозволяють зробити надійну оцінку
прибутку, який може бути отриманий від продажу активів збанкрутілого підприємства, що робить неможливим
визначення ймовірного рівня задоволення вимог кредиторів. Особливий характер продажу в процесі банкрутства
обґрунтовує використання ліквідаційної вартості, незважаючи на труднощі, пов’язані з її оцінкою. Основною
рекомендацією є необхідність доповнення звіту про оцінку ліквідаційної вартості разом з повним описом
алгоритму її розрахунку.
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Класифікація JEL: G33, M41, D46.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution 4.0 International license, що дозволяє необмежене повторне використання, розповсюдження та
відтворення на будь-якому носії за умови наявності відповідного посилання на оригінальну версію статті.
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Исследование методов оценки активов обанкротившегося предприятия на примере Польши
Активы обанкротившегося предприятия являются его имуществом. Правильная оценка его стоимости является
необходимой предпосылкой экономии времени и затратоэффективной процедуры банкротства. На примере
Польши в статье представлены методы оценки активов, состоящих из недвижимости и движимого имущества,
вместе составляющих его активы. Основной целью статьи является оценка надежности и эффективности оценки
балансовой стоимости, рыночной стоимости и ликвидационной стоимости по отношению к возможности
правильной оценки прибыли, полученной от продажи индивидуальных активов во время процедуры ликвидации. В
статье представлены результаты исследования, проведенного в 15 обанкротившихся международных
предприятиях на территории Люблинского воеводства в Польше. Предложен анализ прикладных методов оценки и
описание конкретных условий продажи активов обанкротившегося предприятия в соответствии с правовыми
нормами и применяемыми методами. В частности, сделано сравнение отличий в стоимости проанализированных
активов, определенной при помощи разных методов, и определены их причины. Важнейшим выводом
исследования является тот факт, что ни рыночная стоимость, ни балансовая стоимость не позволяют сделать
надежную оценку прибыли, которая может быть получена от продажи активов обанкротившегося предприятия, что
делает невозможным определение вероятного уровня удовлетворения требований кредиторов. Особенный
характер продажи в процессе банкротства обосновывает использование ликвидационной стоимости, несмотря на
трудности, связанные с её оценкой. Основной рекомендацией является необходимость дополнения отчета об
оценке ликвидационной стоимости вместе с полным описанием алгоритма её расчета.
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