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START-UP: 
 TRUDNA DROGA

DO SUKCESU?

> Wywiad

Jerzy Kalinowski w rozmowie z redakcją magazynu „Punkt Zwrotny” 
opowiada, dlaczego innowacje potrzebują start-upów.

PUNKT ZWROTNY (PZ) 
u JAK MOŻNA PODSUMOWAĆ 
GŁÓWNE TRENDY W PRZED-
SIĘBIORCZOŚCI W MINIONYM 
ROKU?

JERZY KALINOWSKI (JK): 
u Innowacje i start-upy – to dwa 
słowa, które zdominowały świat 
w 2016 r. W Polsce słowo „start-up” 
jest w tej chwili bardzo „sexy” 
i często używane jest w kontekście 
deklaracji: „mam pomysł na biznes”, 
względnie: „zakładam swoją fi rmę”. 
Jednak termin start-up, który pojawił 
się z początkiem pierwszej fali rewo-
lucji internetowej, w połowie lat 90. 
ma trochę inne znaczenie.
 
PZ: u CZYM ZATEM JEST 
START-UP Z DEFINICJI?
 
JK: u Start-upem nazywa się istnie-
jące przedsiębiorstwo znajdujące się 
we wczesnej fazie rozwoju bizne-
sowego, posiadające (względnie 
tworzące) innowacyjny produkt bądź 
usługę albo innowacyjny model biz-
nesowy lub operacyjny, dzięki którym 
ma potencjał dynamicznego wzrostu. 

PZ: u CO OZNACZA W REALIACH 
BIZNESOWYCH POJĘCIE 
„DYNAMICZNY WZROST?”

JK: u Przedsiębiorstwo nazywane 
start-upem powinno mieć potencjał 
bardzo dynamicznego wzrostu. 
Jest on możliwy dzięki skalowalno-
ści biznesu (przychody mogą rosnąć 
zdecydowanie szybciej niż koszty), 
w powiązaniu z łatwością jego eks-
pansji geografi cznej. Istotną cechą 
start-upów jest fakt, że te przedsiębior-
stwa znajdują się nadal w fazie rozwoju, 
w której potrzebują zewnętrznego 
fi nansowania dla zrealizowania swo-
ich planów rozwojowych. Pozyskanie 
funduszy na rozwój jest krytycznym 
czynnikiem dla każdego start-upu. 

PZ: u  W JAKI SPOSÓB MŁODZI 
PRZEDSIĘBIORCY POZYSKU-
JĄ TAKIE FINANSOWANIE? NA 
BARDZO KONKURENCYJNYM 
RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG 
WYDAJE SIĘ TO NIEŁATWYM 
ZADANIEM.

JK: u Początek działania nowego przed-
siębiorstwa jest na ogół fi nansowany 

z własnych funduszy założycieli, ich ro-
dzin i przyjaciół (ang. Founders, Family, 
Friends & Fools). Jeśli przedsiębiorstwo 
rozwija się dynamicznie, dość szybko 
stanie przed wyzwaniem pozyskania 
kolejnych, zdecydowanie większych 
środków fi nansowych. W tak wczesnej 
fazie praktycznie niemożliwe jest pozy-
skanie kredytów, więc opcje fi nanso-
wania ograniczają się do tzw. aniołów 
biznesu, funduszy venture capital lub 
ewentualnie crowdfundingu (Rysunek 
nr 1, s. 8).

PZ: u KIM SĄ I Z JAKICH 
DOŚWIADCZEŃ CZERPIĄ 
„ANIOŁOWIE BIZNESU”

JK: u „Aniołowie” są to na ogół osoby 
w wieku 35-60 lat, posiadające wolne 
środki fi nansowe, przedsiębiorcze, multi-
dyscypilnarne oraz mające doświadczenie 
w zarządzaniu i dużo kontaktów bizneso-
wych. Takie osoby szczególnie chętnie 
inwestują w projekty blisko ich miejsca 
zamieszkania, w branżach, które znają, 
często w ramach tzw. klubów inwesty-
cyjnych, w których kilka osób inwestuje 
wspólnie i przynajmniej jedna z nich bę-
dzie aktywnie wspierać działanie start-upu.
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Jerzy Kalinowski
partner, szef grupy doradczej 
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telekomunikacji i mediów 
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Ma ponad 30 lat doświadczenia 
zawodowego. Pracując w KPMG 
od 2004 r., prowadził projekty 
z zakresu doradztwa strategicz-
no-operacyjnego w blisko 
20 krajach świata. Wcześniej 
zasiadał w zarządach i radach 
nadzorczych spółek z sektora 
nowych technologii, mediów 
i telekomunikacji (m.in. był 
założycielem i prezesem 
funduszu inwestycyjnego 
ukierunkowanego na cyfrowe 
start-upy). Jego doświadczenie 
obejmuje także udział w pracach 
badawczo-rozwojowych w USA 
i w Polsce. Jest absolwentem 
Politechniki Warszawskiej 
oraz University of Rochester 
w USA.

Start-upem nazywa się 
istniejące przedsiębiorstwo 
znajdujące się we wczesnej 
fazie rozwoju biznesowego, 
posiadające (względnie 
tworzące) innowacyjny 
produkt bądź usługę 
albo innowacyjny model 
biznesowy lub operacyjny, 
dzięki którym ma potencjał 
dynamicznego wzrostu.
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PZ: u CO ZYSKUJĄ INWESTORZY W ZAMIAN ZA 
WSPARCIE FINANSOWE?

JK: u „Aniołowie biznesu” inwestują swoje własne pie-
niądze w start-upy. Ich celem biznesowym jest nie tylko 
pomnożenie zainwestowanego kapitału (minimalny ocze-
kiwany zwrot to jego podwojenie w ciągu 5 lat), ale też 
aktywne zaangażowanie się we wsparcie rozwoju przedsię-
biorstw, w które inwestują.
Przedsiębiorcy, którzy utworzyli swój własny start-up, 
często niechętnie podchodzą do jakiejkolwiek zewnętrznej 
„ingerencji” w ich własny biznes. Jednak w ich interesie 
jest znalezienie „anioła biznesu”, który nie tylko zainwe-
stuje swoje pieniądze, ale też aktywnie pomoże w rozwoju 
produktu lub usługi, skalowalności biznesu, budowie sa-
mego przedsiębiorstwa czy w znalezieniu nowych klien-
tów, względnie partnerów biznesowych. 

PZ: u INWESTYCJA W START-UP WIĄŻE SIĘ 
Z BARDZO DUŻYM RYZYKIEM. CZY POTENCJAL-
NY INWESTOR MOŻE SIĘ JAKOŚ UCHRONIĆ 
PRZED STRATĄ?

JK: u  „Anioł biznesu” wykładając swoje pieniądze akceptu-
je bardzo wysokie ryzyko związane ze wczesną fazą rozwoju 
start-upu, dlatego też przed podjęciem decyzji inwestycyjnej 
koncentruje się bardzo na analizie ryzyka i możliwości jego 
mitygacji. Z tego powodu przedsiębiorcy, którzy chcą przeko-
nać takiego inwestora do swojego biznesu, powinni bardzo 
uczciwie i otwarcie rozmawiać o najtrudniejszych aspektach, 
pamiętając też, że taki dialog to jedyna droga do uzyskania 
rzeczywistego wsparcia ze strony „anioła” po jego wejściu 
w spółkę. Pozyskując „aniołów biznesu”, przedsiębiorcy 

powinni też pamiętać, że szczególną wartość mają te osoby, 
które mogą znacząco ułatwić pozyskanie kolejnych środków 
fi nansowych na dalszy rozwój spółki.

PZ: u CZY ISTNIEJE JAKAŚ ALTERNATYWA 
FINANSOWANIA – POZA „ANIOŁAMI 
BIZNESU”?

JK: u Alternatywę stanowią fundusze inwestycyjne. 
Jednak „aniołowie biznesu” to najpopularniejsza forma ka-
pitału „zalążkowego” (ang. seed fi nancing) – na najbardziej 
rozwiniętych rynkach, np. w USA „aniołowie biznesu” 
fi nansują co roku 40-50 razy więcej start-upów niż fundu-
sze venture capital. Jednak Polska jest jeszcze w bardzo 
wczesnej fazie rozwoju rynku start-upów i liczba aktyw-
nych „aniołów biznesu” jest stosunkowo mała – stąd też 
pozyskanie od nich fi nansowania jest dużym wyzwaniem 
dla założycieli polskich start-upów.

PZ: u JAKA JEST SPECYFIKA FUNDUSZY 
VENTURE CAPITAL?

JK: u Fundusze venture capital są dedykowane do fi nanso-
wania projektów inwestycyjnych o dużym potencjale wzrostu, 
których dalszy rozwój jest jednak obarczony znacznym ryzy-
kiem. Właściciele start-upów, próbując pozyskać fi nansowanie, 
powinni dobrze rozumieć strategię inwestycyjną funduszu 
venture capital, z którym chcą „rozmawiać”. Przede wszystkim 
rodzaje rozwiązań i branże, w które inwestuje fundusz. Warto 
wcześniej wybadać, jakie fazy rozwoju start-upu są „akcepto-
wane” przez dany fundusz. Ważną z punktu widzenia inwestora 
informacją jest minimalny i maksymalny kapitał inwestowany 
w pojedynczą spółkę oraz obszar geografi czny inwestycji.

 Rysunek nr 1 

źródła finansowania start-upów

start-up seed stage early stage
investment

later stage
investment

(serie A, B, C, D)

“4F”
FOUNDERS, 
FAMILY, FRIENDS
& FOOLS

ANIOŁOWIE 
BIZNESU
(BUSINESS 
ANGELS)

FUNDUSZE VENTURE CAPITAL

CROWDFUNDING

US$ 10k   US$ 50k

US$ 250k   US$ 500 m   

US$ 1k – 1+ m
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Ważne aspekty aktywnej 
„kontrybucji” funduszu 
do rozwoju start-upu:

  kontakty funduszu, dzięki którym można 
dotrzeć do ewentualnych klientów i partnerów 
biznesowych;

  wsparcie w marketingu i sprzedaży, które na 
ogół mają kluczowe znaczenie dla uzyskania 
planowanego dynamicznego wzrostu;

  aktywne wsparcie w rozwiązywaniu proble-
mów biznesowych;

  pomoc w strukturalnym „uporządkowaniu” 
spółki i systemu zarządzania;

  dostęp poprzez fundusz do dodatkowej ze-
wnętrznej wiedzy i nowych rozwiązań;

  doświadczenie funduszu w „wychodzeniu” 
z inwestycji względnie w skutecznym pozy-
skaniu kolejnej rundy fi nansowania;

  potencjalny „mentoring” i wsparcie w rekruta-
cji, budowie zespołów ludzkich i w zarządzaniu 
talentami.

PZ: u CO W SYTUACJI, GDY START-UP NIE SPEŁ-
NIA KTÓREGOŚ Z POWYŻSZYCH KRYTERIÓW?

JK: u W takiej sytuacji szanse pozyskania fi nansowania od 
tego funduszu są bardzo małe. Ważnym elementem jest też 
obecna kompozycja portfela inwestycyjnego funduszu – jeśli 
są w nim już spółki z podobnymi rozwiązaniami lub z tej samej 
branży, to fundusz może być już mniej chętny do zainwesto-
wania w dany start-up. W procesie selekcji inwestycji fundusz 
nie tylko kieruje się swoją strategią inwestycyjną i potencjałem 
wzrostu start-upu, ale też analizuje inne aspekty spółki i jej 
biznesu pod kątem realności planów biznesowych i ryzyka. 
W interesie przedsiębiorcy jest współpraca z funduszem, 
w której kluczowe osoby (partnerzy, dyrektorzy, managero-
wie inwestycyjni) są osobami z doświadczeniami w inwe-
stycjach i zarządzaniu, mającymi bardzo dobrą siatkę
powiązań personalnych i cieszącymi się dobrą reputacją jeśli 
chodzi o aktywne angażowania się w spółki portfelowe.

PZ: u JAKIE INTERESUJĄCE TRENDY I ZMIANY 
MOŻNA ZAOBSERWOWAĆ NA RYNKU FUNDUSZY 
INWESTYCYJNYCH?

JK: u Z punktu widzenia start-upów rozwijających produkty 
lub usługi B2B coraz większe znaczenie mają tzw. korpo-
racyjne fundusze inwestycyjne (ang. Corporate Venture 
Capital – CVC). Jak pokazują globalne analizy KPMG (KPMG 
Venture Pulse: Q3’16 Global analysis of venture funding) 
w III kwartale 2016 r. już 28% inwestycji w start-upy było 
przeprowadzanych przez takie fundusze. 

PZ: u  JAKIE KORZYŚCI Z TAKIEGO FINANSOWA-
NIA ZYSKUJĄ KORPORACJE?

JK: u Korporacje wykorzystują „wehikuł” funduszu CVC 
do pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań z zewnątrz 
organizacji. Inwestor w postaci korporacyjnego funduszu 
inwestycyjnego jest szczególnie interesujący w przypad-
ku start-upów posiadających innowacyjne produkty lub 
usługi w sektorze B2B. Inwestycja takiego funduszu może 
znacząco ułatwić komercjalizację wewnątrz organizacji 
innowacyjnego rozwiązania, znacząco przyśpieszając w ten 
sposób rozwój spółki.

PZ: u JAKIE JESZCZE MOŻLIWOŚCI 
FINANSOWANIA RYNEK OFERUJE MŁODYM 
PRZEDSIĘBIORCOM?

JK: u Inną opcją dla pozyskania kapitału na rozwój spółki 
jest tzw. fi nansowanie społecznościowe (ang. crowdfun-
ding). Celem jest w tym przypadku pozyskanie niezbędnego 
kapitału od bardzo wielu inwestorów (prywatnych i także 
coraz częściej instytucjonalnych), wykorzystując do tego 
mechanizmy sieci społecznościowych. Z tego powodu two-
rzone są dedykowane platformy crowdfundingowe, które 
umożliwiają kontaktowanie przedsiębiorców ze społeczno-
ścią potencjalnych inwestorów.

Nawet jeśli start-up pozyska niezbęd-
ne fi nansowanie na swój początkowy 
rozwój, to jednak droga do sukcesu 
nie jest łatwa. Doświadczenia 
pokazują, że zdecydowana 
większość nowych innowacyjnych 
przedsiębiorstw, które zebrały 
fi nansowanie we wczesnych fazach 
rozwoju, ponosi później porażkę 
biznesową. Przyczyny niepowodzenia 
są różne i na ogół jednak start-upy 
nie realizują zakładanych celów 
biznesowych w wyniku nałożenia się 
kilku błędów naraz. 
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PROGRAM SZKOLENIOWY KPMG 
KPMG oferuje założycielom start-upów w Polsce specjalny 
bezpłatny program szkoleniowy w ramach KPMG Start-up 
Academy. Program ten obejmuje serię inspiracyjnych 
warsztatów poruszających główne problemy biznesowe, 
które dotyczą przedsiębiorstw w różnych fazach rozwoju, 
począwszy od aspektów pozyskania fi nansowania, po-
przez zarządzanie dynamicznym wzrostem (ang. scale up), 
zarządzanie ryzykiem, aż do sukcesu wyjścia właściciela 
start-upu ze swojej już rozwiniętej spółki. Więcej informacji 
znajduje się na stronie kpmg.com/pl/startupacademy

Rysunek nr 2 

główne przyczyny
niepowodzenia  start-upów:

42%
 BRAK RZECZYWISTEGO POPYTU 

NA PRODUKT LUB USŁUGĘ

29%
 ZBYT MAŁE ŚRODKI FINANSOWE 

DLA REALIZACJI CELÓW BIZNESOWYCH 
START-UPU

23%
 BRAK WŁAŚCIWEGO ZESPOŁU LUDZKIEGO

19%
 PRZEGRANA RYNKOWA Z KONKURENTAMI

18%
 ZBYT WYSOKIE KOSZTY ZAKUPU PRODUKTU 

LUB USŁUGI I NIEWŁAŚCIWA STRATEGIA CENOWA 

17%
 PRODUKTY NIESPEŁNIAJĄCE 

OCZEKIWAŃ KLIENTA 

 CHYBIONY MODEL BIZNESOWY, 
UNIEMOŻLIWIAJĄCY SKUTECZNĄ 

MONETYZACJĘ PRODUKTÓW

14%
 ŹLE PROWADZONY MARKETING, UNIEMOŻLIWIAJĄCY 

SKUTECZNE DOTARCIE DO DOCELOWYCH 
SEGMENTÓW KLIENTÓW

13%
 BRAK KONCENTRACJI NA KLIENCIE 

 ZBYT PÓŹNA LUB ZBYT WCZESNA OFERTA 
PRODUKTU LUB USŁUGI NA RYNEK 

 BRAK KONCENTRACJI NA NAJWAŻNIEJSZYCH 
ASPEKTACH BIZNESOWYCH 

 KONFLIKTY MIEDZY PRZEDSIĘBIORCAMI 
A INWESTORAMI

PZ: u JAK FUNKCJONUJĄ TAKIE PLATFORMY?  

JK: u Inwestorzy „przeznaczają” swoje pieniądze na pro-
jekty, które ich zainteresowały. Motywacje takich inwesto-
rów są różnorodne, zaczynając od chęci zostania „małym” 
udziałowcem w atrakcyjnym, z punktu widzenia inwestora, 
przedsięwzięciu czy możliwości dostania specjalnej nagrody 
lub wyróżnienia (np. bycie w grupie osób, które jako pierwsze 
dostaną nowy produkt), czy też z chęci zrobienia darowizny 
na rzecz rozwoju interesującego pomysłu. Właściciele takich  
platform zarabiają na opłatach od pozyskanego kapitału. 

PZ: u JAKIE REGULACJE PRAWNE OBOWIĄZUJĄ 
W TEGO TYPU INICJATYWACH?

JK: u Dla spopularyzowania crowdfundingu kapitałowego 
w latach 2012-2014 wprowadzono w USA akty prawne (tzw. 
JOBS Act), umożliwiające zdecydowane uproszczenie inwe-
stycji kapitałowych realizowanych z wykorzystaniem sieci 
społecznościowych, rozpoznając ten mechanizm fi nanso-
wania jako bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla fi nansowania 
rozwoju małych przedsiębiorstw. W Polsce istnieje już kilka 
platform crowdfundingowych, jednak tak jak w większości 
krajów europejskich, nie powstały jeszcze żadne przepisy 
prawne ułatwiające takie inwestycje kapitałowe.

PZ: u JAK WYGLĄDA DALSZY ROZWÓJ START-
-UPU, KTÓREMU UDA SIĘ POZYSKAĆ NIEZBĘDNE 
FINANSOWANIE?

JK: u Nawet jeśli start-up pozyska niezbędne fi nansowanie na 
swój początkowy rozwój, to jednak droga do sukcesu nie jest 
łatwa. Doświadczenia pokazują, że zdecydowana większość no-
wych innowacyjnych przedsiębiorstw, które zebrały fi nansowanie 
we wczesnych fazach rozwoju, ponosi później porażkę bizneso-
wą. Przyczyny niepowodzenia są różne (Rysunek nr 2) i na ogół 
start-upy nie realizują zakładanych celów biznesowych w wyniku 
nałożenia się kilku błędów naraz. Sukces leży przede wszystkim 
w rękach twórców start-upu, dlatego przedsiębiorcy powinni jak 
najlepiej przygotować się do samodzielnego prowadzenia biznesu 
i skutecznego zarządzania dynamicznym wzrostem.

> Wywiad
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Sprawozdawczość finansowa zgodna 
z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej stanowi 
podwójne wyzwanie: z jednej strony dla 

spółek sporządzających takie sprawozdania, 
z drugiej – dla ich odbiorców. 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
FINANSOWA

ZGODNA 
ZE STANDARDAMI
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https://home.kpmg.com/pl/pl/home/services/enterprise/wsparcie-dla-startupow/kpmg-startup-academy.html
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noty objaśniające, nie należy automatycznie ujmować każ-
dego ujawnienia wymaganego danym standardem, a tylko 
te, które wnoszą do sprawozdania informacje istotne dla 
użytkowników sprawozdań fi nansowych. Wymaga to oczy-
wiście zastosowania osądu od samych sporządzających 
sprawozdanie fi nansowe. Dodatkową przesłanką przema-
wiającą za powyższą zmianą jest wyrażone przez IASB prze-
konanie, że informacje nieistotne mogą czasem przesłaniać 
informacje istotne w sprawozdaniu. Podkreślono również 
fakt, że pozycje wskazane w MSR 1 jako wymagane 
(np. wymagany minimalny zakres pozycji w sprawozdaniu 
z sytuacji fi nansowej) mogą być dodatkowo uszczegóławiane 
już w głównych częściach sprawozdania fi nansowego, jeśli 
prowadzi to do jaśniejszego przedstawienia sytuacji fi nanso-
wej. Zmieniono również sformułowania w standardzie, które, 
w ocenie IASB, były dotychczas interpretowane jako narzuce-
nie kolejności not w sprawozdaniu fi nansowym. 

POPRAWA JAKOŚCI UJAWNIEŃ 
W SPRAWOZDANIACH
Oprócz inicjatywy IASB działania zmierzające do poprawy 
jakości sprawozdań fi nansowych zostały podjęte przez ESMA 
i znalazły wyraz w stanowisku wydanym w 2015 r., dotyczą-
cym poprawy jakości ujawnień w sprawozdaniach fi nanso-
wych (2015/ESMA/1609). Stanowisko to poruszyło przede 
wszystkim problem niedostosowania sprawozdań do specyfi ki 
działalności jednostki sporządzającej, wykorzystywania gene-
rycznych wzorców sprawozdań fi nansowych i opisów w nich 
zawartych. Zwrócono również uwagę na brak krytycznego 
podejścia w doborze not ze względu na skupienie się tylko na 
formalnej zgodności z wymogami standardów – zapewnieniu, 
że wszystkie wymagane noty pojawią się w sprawozdaniu 
fi nansowym. W odpowiedzi na te obserwacje, w stanowisku 
sformułowano zasady, które powinny być uwzględnione przy 

ZMIANY – CHARAKTER WYJAŚNIAJĄCY 
Zmiany wprowadzone do MSR 1 i obowiązujące od począt-
ku 2016 r. nie są na pierwszy rzut oka duże – nie zmienia 
się wymagany zakres sprawozdania fi nansowego, zasady 
sporządzenia, wymóg ujawnienia stosowanych zasad 
rachunkowości, jak również zawarcia ujawnień wymaganych 
standardami. Zmiany mają bardziej charakter wyjaśniający 
intencje IASB stojące za dotychczasowymi założeniami 
MSR 1 oraz MSSF jako całokształtu zasad rachunkowości 
i obowiązują dla sprawozdań fi nansowych sporządzonych 
za okresy zaczynające się 1 stycznia 2016 r. lub później. 

W śród zarzutów wobec sprawozdawczości 
sporządzanej zgodnie z MSSF pojawiają się 
m.in.: szerokie wymagania w zakresie ujawnień 

(rozszerzane cały czas przez nowe standardy) oraz niska 
przejrzystość i użyteczność prezentowanych informacji. 
Z problemem tym w swoich bieżących pracach zmierzyła 
się zarówno Rada Międzynarodowych Standardów Ra-
chunkowości (IASB) oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych (ESMA).

RZETELNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ
Jedną z naczelnych zasad sprawozdawczości fi nanso-
wej jest przedstawienie sytuacji jednostki w sposób 
rzetelny i jasny. Osiągnięcie tego celu jest możliwe 
dzięki stosowaniu odpowiednich standardów (zasad) 
rachunkowości do wyceny i ujmowania skutków odpo-
wiednich transakcji oraz zapewnienie wymaganych tymi 
standardami ujawnień. W przypadku sprawozdawczości 
przygotowywanej zgodnie z MSSF wymagania co do za-
kresu ujawnień ujęte są w poszczególnych standardach. 
Konstrukcja taka nakłada na jednostki obowiązek dbania 
o zgodność z wymogami wszystkich stosowanych MSSF 
i MSR, co w praktyce może skutkować rosnącą objęto-
ścią sprawozdań fi nansowych. Zmniejsza to użyteczność 
i przejrzystość sprawozdań dla odbiorców. Obserwacja 
ta zainicjowała prace IASB nad tzw. Disclosure Initiative, 
obejmującą m.in. zmiany w MSR 1 (Prezentacja spra-
wozdań fi nansowych) oraz planowany przegląd wymagań 
w zakresie ujawnień w poszczególnych standardach. 

KONCEPCJA ISTOTNOŚCI
W zmienionym MSR 1 położono nacisk na stosowanie 
koncepcji istotności, nie tylko w zakresie głównych części 
sprawozdania, takich jak sprawozdanie z sytuacji fi nanso-
wej czy też sprawozdanie z całkowitych dochodów, ale 
również w zakresie poszczególnych not wynikających 
z każdego stosowanego standardu. W praktyce oznacza to, 
że zgodnie z intencją twórców standardów, przygotowując 

Zgodnie z intencją twórców standar-
dów, przygotowując noty objaśniają-
ce, nie należy automatycznie ujmować 
każdego ujawnienia wymaganego 
danym standardem, a tylko te, które 
wnoszą do sprawozdania informacje 
istotne dla użytkowników sprawozdań 
fi nansowych.
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Dla zwiększenia czytel-
ności warto odejść od 
umieszczania długiego 
opisu stosowanych istot-
nych zasad rachunkowości 
przed wszystkimi nota-
mi liczbowymi. Bardziej 
przejrzyste jest umiesz-
czenie odpowiedniego 
fragmentu polityki rachun-
kowości wraz z samą notą 
objaśniającą (grupą not) 
łącznie z ujawnieniem 
zastosowanych osądów 
przy wycenie pozycji.

Pracę w KPMG rozpoczął w 2006 r. 
w dziale audytu instytucji fi nansowych, 
następnie pracował na stanowisku 
menedżera w dziale sprawozdaw-
czości fi nansowej w ramach grupy 
ubezpieczeniowo-fi nansowej w Polsce. 
W 2016 r. dołączył do zespołu do-
radztwa rachunkowego, gdzie zajmuje 
się m.in. wdrożeniami nowych MSSF 
(w tym MSSF 15 Przychody z umów 
z klientami oraz MSSF 16 Leasingi), 
ujęciem księgowym niestandardowych 
transakcji oraz restrukturyzacjami 
w ramach grup kapitałowych. Posiada 
uprawnienia biegłego rewidenta, jest 
członkiem ACCA.

Posiada ponad 18-letnie doświad-
czenie w badaniu sprawozdań 
fi nansowych oraz doradztwie 
rachunkowym. Do zespołu KPMG 
dołączyła w 2005 r. Począwszy od 
2012 r. kieruje działem doradztwa 
rachunkowego, którego główne 
zadania polegają na doradztwie w za-
kresie oceny wpływu niestandardo-
wych transakcji gospodarczych na 
sprawozdania fi nansowe, wdrażaniu 
Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej 
w tym w szczególności nowych 
standardów MSSF 15 (Przychody 
z umów z klientami) oraz MSSF 
16 (Leasingi). Posiada uprawnienia 
biegłego rewidenta.

Monika Warmbier
dyrektor, szef zespołu doradztwa 

rachunkowego dla przedsiębiorstw 
sektora niefi nansowego 

w KPMG w Polsce
mwarmbier@kpmg.pl

Marek Żyliński
menedżer w zespole doradztwa 

rachunkowego dla przedsiębiorstw 
sektora niefi nansowego 

w KPMG w Polsce
mzylinski@kpmg.pl

sporządzaniu raportów rocznych: stoso-
wanie zasady istotności i ciągła ocena 
poszczególnych ujawnień w tym zakresie, 
zwiększanie czytelności sprawozdań (prze-
myślany układ not, zwięzłość i spójność 
informacji), prezentowanie istotnych infor-
macji w sposób przystępny dla odbiorcy 
oraz dostosowanie całości sprawozdania 
do specyfi ki jednostki (opowiadanie „wła-
snej historii”).

JAK PRZEŁOŻYĆ 
NOWE ZASADY NA 
SPORZĄDZENIE 
SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO?
W pierwszej kolejności warto przejrzeć 
dotychczasowe sprawozdania i zasta-
nowić się, czy najważniejsze informacje 
są w tym sprawozdaniu widoczne, 
ujawnienia są przejrzyste, nie zawierają 
informacji, które nic nie wnoszą, prze-
kaz sprawozdania jest spójny z innymi 

publikowanymi informacjami. Po takiej 
analizie należy zastanowić się, czy 
i które noty można ze sprawozdania 
usunąć ze względu na mało istotny 
wpływ dla przedstawienia w sposób 
rzetelny sytuacji jednostki. Następnie 
można przeorganizować sprawozda-
nie, umieszczając noty najważniejsze 
z punktu widzenia działalności jednostki 
na początku. Noty mogą być też zorga-
nizowane tematycznie, np. grupy not 
związanych z aktywami trwałymi i ich 
fi nansowaniem, kapitałem obrotowym, 
zarządzanie płynnością, zadłużeniem 
i kapitałem itp., zamiast uporządkowania 
not wg kolejności pozycji w sprawozda-
niach głównych. Dla zwiększenia czytel-
ności warto też odejść od umieszczania 
długiego opisu stosowanych, istotnych 
zasad rachunkowości przed wszystkimi 
notami liczbowymi. Bardziej przejrzy-
ste jest ulokowanie odpowiedniego 
fragmentu polityki rachunkowości wraz 
z samą notą objaśniającą (grupą not) 
łącznie z ujawnieniem zastosowanych 
osądów przy wycenie pozycji. 

PODSUMOWANIE
Proponowane zmiany wymagają istotne-
go nakładu pracy, ale z pewnością mogą 
przyczynić się nie tylko do zmniejszenia 
objętości sprawozdań (sprawozdania 
spółek, które już dokonały takich zmian 
zmniejszyły się nawet o kilkadziesiąt 
stron), ale przede wszystkim do ich 
lepszego zrozumienia wśród odbiorców 
zewnętrznych, czyli spełnienia podstawo-
wego celu tych sprawozdań.

STANDARDY 
RACHUNKOWOŚCI 
A WYCENA 
Jedną z naczelnych zasad sprawoz-
dawczości fi nansowej jest przedsta-
wienie sytuacji jednostki w sposób 
rzetelny i jasny. Sposobem na 
osiągnięcie tego celu jest stosowanie 
odpowiednich standardów (zasad) 
rachunkowości do wyceny i ujmowa-
nia skutków odpowiednich transakcji 
oraz zapewnienie wymaganych tymi 
standardami ujawnień. 
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Wyniki badań KPMG, jak i przeprowadzone projekty 
potwierdzają, że ponad 60% przedsiębiorstw może 
zwiększyć swoje zyski o co najmniej 5% dzięki bardziej 
efektywnemu kształtowaniu cen produktów. Wskazują 
one również, że organizacje, które zrozumieją wartość 
swoich produktów, a następnie rozwiną odpowiednie 
kompetencje w zakresie analityki danych i pricingu, 
mają szansę stać się liderami swojej branży. 

JAK PRODUCENCI 
MOGĄ WYGENEROWAĆ 

WYŻSZE MARŻE?

Czy możliwe jest osiąganie 
większych zysków w sytuacji, 
gdy partnerzy handlowi zwięk-
szają presję na swoje warunki 
handlowe? Tak, i to nie tylko 
w przypadku, gdy będziemy 
głusi na żądania kupców z sie-
ci, ale przede wszystkim dzięki 
poprawie efektywności zarzą-
dzania cenami i budżetami 
handlowymi, w połączeniu ze 
sprawnym i zmotywowanym 
zespołem sprzedażowym. 

DIAGNOZA SYTUACJI
Patrząc na obecną sytuację polskiego rynku, 
odpowiedź twierdząca na pytanie postawio-
ne we wstępie może wydawać się mało 
realna. Od kilku lat trwa regularna wojna 
cenowa pomiędzy poszczególnymi uczest-
nikami rynku detalicznego, która doprowa-
dziła do takiego stanu, że marże handlowe 
detalistów oscylują w tej chwili w okolicach 
paru procent, co z kolei (w połączeniu ze 
wzrostem kosztów pracy) oznacza, iż ich 
działalność gospodarcza znajduje się na 
pograniczu opłacalności.
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Efektywność zarządzania przychodami i skutecz-
ność ciągłego podnoszenia rabatów są ograniczo-
ne, bo kolejne cięcia nie przynoszą oczekiwanych 
efektów w wolumenie sprzedaży. 
Również zwykła promocja nie jest już atrakcyjna 
wobec wszechobecnych ofert typu „2 za 1” 
czy wdrażanych strategii tzw. dynamic pricing. 
Przywiązywanie coraz większej wagi do odpowied-
niego wyceniania dóbr i usług wiąże się z faktem, 
że przedsiębiorstwa widzą w tym obszarze dużą 
szansę na poprawę wyników operacyjnych.

Naturalnym działaniem, jakie podejmują sieci handlowe, 
jest więc ciągłe podnoszenie oczekiwań, m.in. zwiększanie 
rabatów handlowych wobec swoich dostawców, co powo-
duje sukcesywny spadek marż handlowych na jednostkę 
sprzedaży.
Oczywiście, w pierwszym odruchu producenci ratowali 
swoje zyski, oszczędzając na kosztach produkcji, obni-
żając nakłady na reklamę czy też szukając optymalizacji 
w kosztach pracowniczych. Jednak bazując na informacjach 
rynkowych, to źródło poprawy zyskowności już wyschło. 
Jedynymi kierunkami generowania większego zysku wydaje 
się zwiększanie wolumenu sprzedaży i podwyżki cen, a to 
z kolei nieuchronnie prowadzi do podwyższenia poziomu 
inwestycji w dystrybucję oraz działania promocyjne. Finalnie 
często okazuje się, że zwiększenie wolumenu sprzedaży, 
niestety nie idzie w parze ze zwiększeniem wartości zysku.

CZY NA POSTAWIONE W TYTULE 
PYTANIE MOŻNA ODPOWIEDZIEĆ 
TWIERDZĄCO? 
Doświadczenia KPMG pokazują, że możliwe jest zaha-
mowanie erozji marż handlowych. Proces zmiany polityk 
handlowych nie jest łatwy, natomiast pozwala poprawić 
przedsiębiorstwu nie tylko samą rentowność, ale także 
uzyskać przewagę konkurencyjną.

Należy skupić się na 3 podstawowych obszarach:
1   Polityka cenowa i efektywne zarządzanie cenami.
2   Poprawa efektywności zarządzania budżetami 

handlowymi.
3   Podnoszenie kwalifi kacji i motywacji pracowników 

sprzedaży.

EFEKTYWNA POLITYKA 
I ZARZĄDZANIE CENAMI
Badania przeprowadzone przez KPMG na rynkach global-
nych1 pokazują, że w ciągu ostatnich lat jedynie w 55% 
przypadków udało się uzyskać wzrost wartości przychodów 
po wprowadzeniu podwyżki na cennikach. Przy czym takiej 
sytuacji nie tłumaczy reakcja na bezpośredni spadek liczby 
zamówień po wprowadzeniu wyższych cen2. 

Niska efektywność polityk cenowych i późniejszego 
zarządzania cenami mają swoje źródła przede wszystkim 
w braku zrozumienia jej wizji i założeń wśród członków 
własnej organizacji. Dodatkowo podejmowane decyzje 
o poziomach podwyżki bazują głównie na planach marżo-
wych i intuicji zamiast na danych rynkowych. Bardzo czę-
stym błędem popełnianym przez organizacje jest również 
nagłe wprowadzanie zmian cenników, bez analiz zagrożeń 
i planów awaryjnych pod nie zbudowanych. W efekcie czę-
sto działy sprzedaży z jednej strony wprowadzają nowe, 
wyższe cenniki, a z drugiej – reagując na sytuację rynko-
wą, niwelują te zmiany cen, podwyższając rabaty 
– i utrzymują cenowy status quo.

Przywiązywanie coraz większej wagi do odpowied-
niego wyceniania dóbr i usług wiąże się z warun-
kiem, że przedsiębiorstwa widzą w tym obszarze 
dużą szansę na poprawę wyników operacyjnych.

Doświadczenia KPMG pokazują, 
że możliwe jest zahamowanie 
erozji marż handlowych. Proces 
zmiany polityk handlowych nie jest 
łatwy, natomiast pozwala poprawić 
przedsiębiorstwu nie tylko samą 
rentowność, ale także uzyskać 
przewagę konkurencyjną.

Z analiz KPMG wynika, że 70% członków ścisłego kie-
rownictwa badanych fi rm jest przekonanych o możliwości 
poprawy efektywności realizacji polityk cenowych i traktuje 
ten obszar jako jedno z priorytetowych zadań. 
Potwierdza się również wysoki potencjał poprawy zyskow-
ności, stojący za poprawą obecnego modelu zarządzania 
cenami produktów, m.in. zwiększenie efektywności wpro-
wadzania podwyżek.

1 „10% profi t opportunity – pricing effectiveness and margin performance 
in the Australian market”, KPMG Australia 2015.

2  Spadek zamówień jako główny powód nieefektywnego wdrożenia pod-
wyżek wskazało jedynie 15% respondentów, pozostałe 85% wskazywało 
inne przyczyny, m.in. obawę o spadek udziałów rynkowych lub utratę 
swojej dotychczasowej pozycji u partnerów handlowych.
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Rysunek nr 1

jakie podejście jest stosowane 
w państwa firmie do wyznaczenia

cen produktów?

Źródło: Raport KPMG International, pt.: „The 10% profi t opportunity”.

40%

25%

31%

4%

n  KONCENTRACJA NA KOSZTACH (NA PODSTAWIE KOSZ-
TÓW POWIĘKSZONYCH O MARŻĘ) 

n  KONCENTRACJA NA WARTOŚCI (NA PODSTAWIE ZROZU-
MIENIA WARTOŚCI DOSTARCZANEJ KLIENTOM)

n  KONCENTRACJA NA KONKURENCJI (NA PODSTAWIE 
BENCHMARKÓW RYNKOWYCH)

n INNE

oraz zdobytych przez inne oddziały pozwala nie tylko 
oszacować i opracować macierze efektywności poszcze-
gólnych działań promocyjnych, ale również efektywnie je 
wprowadzić do codziennej pracy zespołów handlowych 
w organizacji. Dzięki temu podejściu oraz dedykowanym 
narzędziom osoby odpowiedzialne bezpośrednio za współ-
pracę z klientami, zamiast zwyczajowo kopiować plany 
promocyjne z okresu na okres, skupiają swoją uwagę 
i środki na najbardziej efektywnych promocjach. Pozwala 
to oszczędzić budżet promocyjny lub przy pomocy tych 
samych środków zwiększyć wartość sprzedaży.

Konieczne jest posiadanie danych dotyczących efektywno-
ści poszczególnych działań promocyjnych i cenowych oraz 
ich właściwa analiza. Wymagany jest też zmotywowany 
zespół sprzedaży, który – wsparty odpowiednimi analiza-
mi – w sposób świadomy walczy nie tylko o wolumen, ale 
również o odpowiednią marżę.

3  Źródło: KPMG Irlandia/ Nielsen Ireland

Rysunek nr 2

PODEJŚCIE TRADE FUNDS OPTIMIZER 
JEST WIELOETAPOWE I KOŃCZY SIĘ 

ODPOWIEDZIĄ NA PYTANIA:

Etap I
TFM QUICK 

SCAN

Etap II
BLM BASELINE 

MODELING

T&C 
MATRIX

Etap IV
OPTIMIZATION 
FRAMEWORK

Etap IV
ENABLERS 

DEVELOPMENT

SIZE OF THE PRIZE, CZYLI 
JAKĄ MAM SZANSĘ 
NA POPRAWĘ MARŻ?

EFFECTIVENESS MATRIX, 
CZYLI KTÓRE Z DZIAŁAŃ 
PROMOCYJNYCH 
SĄ EFEKTYWNE?

T&C HARMONIZATION 
GAP, CZYLI CZY MOJE 
WARUNKI HANDLOWE 
SĄ EFEKTYWNE?

BLUE PRINT, CZYLI CO I JAK 
POWINIENEM POPRAWIĆ 
W ZARZĄDZANIU BUDŻETA-
MI HANDLOWYMI?

TOOLS & IMPLEMENTATION 
ROADMAP, CZYLI JAKICH 
ZMIAN ORGANIZACYJNYCH 
I NARZĘDZI POTRZEBUJĘ, 
BY WPROWADZIĆ REKO-
MENDACJE WYPRACOWA-
NE W ETAPIE III?

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI 
BUDŻETÓW HANDLOWYCH
Niestety, większość fi rm prowadzących regularne działania 
promocyjne w handlu zorganizowanym i w innych kanałach 
dystrybucyjnych nie zna ich faktycznej efektywności. 
Posiadany stan wiedzy jest mało optymistyczny – projekty 
i badania prowadzone przez KPMG pokazują, że średnio 
2 promocje na 3 nie przynoszą zwrotu zainwestowanych 
w nie środków i ta tendencja z roku na rok jeszcze się po-
głębia (w 2015 r. efektywność działań promocyjnych spadła 
o 3,1% w stosunku do 2014 r.)3. 

Modułowe podejście (Trade Funds Optimizer) zbudowane 
przez KPMG w Polsce na bazie doświadczeń własnych 
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maciej szatkowski
starszy menedżer w dziale usług 

doradczych w zespole doradczym 
dla sektora FMCG w KPMG w Polsce

mszatkowski@kpmg.pl

W KPMG w Polsce jest odpowiedzialny 
za rozwój usług doradczych dla sektora 
FMCG. Przez ponad 20 lat pracował na 
stanowiskach kierowniczych lub zarządzał 
działami sprzedaży międzynarodowych 
producentów FMCG. Prowadził projekty 
dystrybucyjne (w tym van selling) oraz 
projekty Route to Market. Kierował 
zarówno działami terenowymi sprzedaży, 
jak również zespołami zajmującymi się 
kluczowymi klientami. Opracował kilka 
systemów rozwojowych i motywacyjnych 
dla pracowników działów sprzedaży. 
Absolwent Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego.

MOTYWACJA PRACOWNI-
KÓW SPRZEDAŻY
Niestety, nawet najbardziej błyskotliwe 
i profi towe plany sprzedażowe niewiele 
pomogą, jeżeli nie będą we właściwy 
sposób egzekwowane. Organizacja, 
która posiada rozbudowane struktury 
sprzedaży wie, jak trudno wprowadza 
się jakiekolwiek zmiany w zachowaniach 
pracowników. Ostatecznie to przecież 
handlowcy wpływają na postrzeganie 
naszych organizacji wśród klientów, a ich 
codzienne decyzje powodują, jak bardzo 
systemy dystrybucyjne naszych organi-
zacji są efektywne pod względem samej 
dystrybucji i kosztu jej osiągania.
W większości przypadków wystarczy 
zmienić tylko niektóre elementy syste-
mów zarządzania i motywacji zespołów, 

Rysunek nr 3

czynniki wpływające na efektywność 
zespołów sprzedażowych

by osiągnąć istotną zmianę w zachowa-
niach sprzedawców. Najczęściej takimi 
istotnymi punktami są jakość komunikacji 
i monitorowania celów czy zachowanie ba-
lansu pomiędzy premiowaniem osiągnięć 
indywidualnych i zespołowych. Tak, jak nie 
ma dwóch takich samych zespołów sprze-
daży, tak nie istnieją uniwersalne rozwiąza-
nia, które można efektywnie zastosować 
do każdej organizacji sprzedażowej. 
Dlatego do każdego działu handlowego 
podchodzimy indywidualnie i holistycz-
nie – z jednej strony szukając obszarów, 
których zmiana przyniesie najlepsze efekty 
dla całej organizacji, a z drugiej strony - 
wynajdując wewnątrz organizacji „agen-
tów zmiany”, którzy swoim przykładem, 
pomogą wprowadzać całe zespoły na 
wyższe poziomy efektywności.

POGŁĘBIONE 
WYWIADY 

Z PRACOWNIKAMI
TERENOWYMI

 
WYWIADY 
Z KADRĄ 

KIEROWNICZĄ

 
OBSERWACJE

UCZESTNICZĄCE
(REALIZACJA

ZADAŃ, ODPRAWY,
ROZLICZENIA ITD.)

 
ANALIZA 

DOKUMENTACJI 
(PROCEDURY, 

SYSTEMY 
MOTYWACYJNE, 
KOMUNIKATY)

 
ANALIZA 

SYSTEMÓW
RAPORTOWANIA

I ANALIZ
SPRZEDAŻOWYCH
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WSKAZANIE 

KLUCZOWYCH 
CZYNNIKÓW
MAJĄCYCH
WPŁYW NA 

EFEKTYWNOŚĆ
ZESPOŁÓW 

SPRZEDAŻOWYCH

 
BUDOWANIE 
MAP WSPÓŁ-
ZALEŻNOŚCI

Jan Karasek
partner w dziale usług doradczych 

w KPMG w Polsce
jkarasek@kpmg.pl

Specjalizuje się w doradztwie 
z zakresu zarządzania przedsię-
biorstwem. Posiada doświadczenie 
w doradztwie m.in. z zakresu strategii 
rynkowych, reorganizacji, szacowania 
potencjału rynkowego i inwestycyj-
nego, usprawnień procesowych oraz 
projektowania struktur organizacyj-
nych. W KPMG od 2006 r. świadczy 
usługi dla podmiotów z branży 
telekomunikacyjnej, energetycznej, 
produkcyjnej i fi nansowej.
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Co ważne, znowelizowane przepisy przewidują 
również całkowicie nieznaną dotychczas sankcję 
100%, wynikającą z odliczenia podatku naliczonego 
z tzw. pustych faktur, którymi posłużono się do 
zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia 
kwoty do zwrotu.

W założeniu mają one ograniczyć występowanie 
„karuzel podatkowych” oraz nadużycia związane 
z wyłudzeniami zwrotów VAT. Wygląda jednak na 

to, że zmiany w przepisach dotkną praktycznie wszystkich 
podatników VAT w naszym kraju.

NOWE SANKCJE
Najważniejszą zmianą jest powrót do polskiego systemu 
VAT dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcji 
30%) za zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub 
kwoty podatku do zwrotu. Instytucja zlikwidowana w 2008 
r. (a następnie uznana za zgodną z przepisami wspólno-
towymi przez ETS) obowiązuje dla rozliczeń począwszy 
od 1 stycznia 2017 r. Dodatkowe zobowiązanie może ulec 
zmniejszeniu do 20%, gdy podatnik po zakończeniu kontroli 
(lub w trakcie postępowania kontrolnego) samodzielnie 
skoryguje deklarację i ureguluje zobowiązanie w prawi-
dłowej wysokości wraz z odsetkami (zwróci nienależnie 
uzyskany zwrot podatku). Wyłączenie zastosowania sankcji 

Podatnicy są już przyzwyczajeni 
do częstych zmian przepisów 
podatkowych. Dotyczy to 
szczególnie podatku VAT, który ulega 
przekształceniom również w trakcie 
roku podatkowego. Nowy 2017 rok 
przyniósł ze sobą kolejne zmiany, 
obowiązujące już od 1 stycznia.

ZMIANY 
W VAT

w 2017 
roku

jest ograniczone tylko do błędów rachunkowych lub oczywi-
stych pomyłek oraz tych dotyczących prawidłowego okresu 
rozliczeniowego i sytuacji, gdy podatnik dokonał odpowied-
niej korekty i uregulował zobowiązanie wraz z odsetkami 
przed wszczęciem kontroli. W praktyce zatem każdy błąd 
zidentyfi kowany przez organy podatkowe (skarbowe) będzie 
skutkował sankcją wynoszącą minimum 20%.

DEKLARACJE KWARTALNE 
I ELEKTRONICZNE
Istotne dla niektórych podatników będzie również ograni-
czenie składania deklaracji za okresy kwartalne wyłącznie 
w stosunku do małych podatników w rozumieniu ustawy 
i to tych, którzy prowadzą działalność dłużej niż rok od reje-
stracji. Wszyscy inni podatnicy, którzy do tej pory korzystali 
z deklaracji kwartalnych, będą zatem musieli powrócić do 
rozliczeń miesięcznych, począwszy od stycznia 2017 r.

fv
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Dodatkowo większość fi rm będzie od tej 
pory zobowiązana do składania dekla-
racji wyłącznie w formie elektronicznej 
(obowiązek dotyczy fi rm dokonujących 
obrotu wewnątrzunijnego, dostaw ob-
jętych odwrotnym obciążeniem w kraju 
czy składających elektronicznie zeznania 
w podatku dochodowym). Należy przy 
tym wskazać, że za nieskładanie deklaracji 
VAT w formie elektronicznej przewidziano 
sankcje z kodeksu karnego skarbowego. 
Wielu podatników już dotąd składało dekla-
racje elektroniczne, ale w praktyce zmiana 
formy komunikacji z urzędem skarbowym 
może stanowić wyzwanie dla podmiotów 
zagranicznych zarejestrowanych dla celów 
VAT w Polsce. Dokładając do tego objęcie 
od 2017 r. średnich i małych podatników 
obowiązkiem składania co miesiąc ewi-
dencji VAT w strukturze Jednolitego Pliku 
Kontrolnego, organy podatkowe zyskują 
potencjalnie bardzo szerokie możliwości 
szybkiej weryfi kacji prawidłowości rozli-
czeń podatników w kwestii podatku VAT.

TOMASZ GRUNWALD
partner, szef zespołu ds. VAT 

w KPMG w Polsce
tgrunwald@kpmg.pl

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu 
podatków pośrednich i postępowań 
podatkowych. Posiada ponad 20-letnie 
doświadczenie zawodowe, prowadził 
kilkadziesiąt podatkowych postępowań 
kontrolnych i sądowych jako pełnomoc-
nik, a także szereg przeglądów podat-
kowych oraz projektów podatkowych 
due diligence związanych z fuzjami oraz 
inwestycjami podmiotów zagranicznych 
w Polsce. W KPMG od 1999 r., gdzie 
od 15 lat jest szefem zespołu doradców 
ds. VAT. Posiada kwalifi kacje doradcy 
podatkowego oraz radcy prawnego, jest 
absolwentem Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Warszawskiego

PRZYŚPIESZONY ZWROT 
PODATKU
Na płynność fi nansową podatników wpły-
ną też zapewne modyfi kacje w zakresie 
warunków przyspieszonego, 25-dniowe-
go zwrotu podatku. Przyśpieszony zwrot 
będzie uwarunkowany dokonaniem 
płatności za faktury w formie przelewów 
bankowych i przedłożeniem ich do urzę-
du oraz ograniczeniem kwoty z prze-
niesienia z poprzednich deklaracji do 
niskiego poziomu 3 000 PLN. O przyśpie-
szonym zwrocie mogą też zapomnieć 
podatnicy działający krócej niż rok.

CO JESZCZE SIĘ ZMIENIA?
Branża budowlana oczekuje na objęcie 
ich sektora mechanizmem odwrotnego 
obciążenia w przypadku usług wykony-
wanych przez podwykonawców. Zakres 
został szczegółowo określony przez 
ustawodawcę w nowym Załączniku 
nr 14 do ustawy, ale brak legalnej defi ni-
cji podwykonawcy z pewnością będzie 
budził liczne wątpliwości w praktyce 
rozliczeń fi rm budowlanych. Przeciwdzia-
łaniu oszustwom ma również pomóc 
możliwość odmowy rejestracji nowych 
podatników w przypadku podejrzenia 
podania w zgłoszeniu nieprawdziwych 
informacji lub niemożności skontaktowa-
nia się z podatnikiem lub jego pełnomoc-
nikiem. W sytuacji zaś zarejestrowania 
nowego podatnika za jego zobowiązania 
przez 6 miesięcy solidarną odpowie-
dzialnością do kwoty 500 tys. PLN 
obarczony będzie pełnomocnik, który 
reprezentował podmiot w procedurze 
rejestracyjnej. Organy dostaną również 
do dyspozycji narzędzie wyrejestrowania 
podatnika z urzędu, w szczególności 
w przypadku wystawiania pustych faktur 
czy uczestniczenia w procederze wyłu-
dzania podatku VAT.

Nowelizacja ustawy VAT obejmuje 
tym razem szczególnie szeroki zakres. 
Wprowadzenie procedury weryfi kacji 
prawidłowości rozliczeń w obszarze 
VAT powinno być zaliczone do priory-
tetów podatkowych każdego dyrektora 
fi nansowego i głównego księgowego. 
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe 
(nawet w wysokości 20%) nie będzie 
bowiem mile widzianym skutkiem 
ewentualnych pomyłek.

Przyśpieszony zwrot 
będzie uwarunkowany 
dokonaniem płatności 
za faktury w formie 
przelewów bankowych 
i przedłożeniem ich do 
urzędu oraz ogranicze-
niem kwoty z przeniesie-
nia z poprzednich 
deklaracji do niskiego 
poziomu 3 000 PLN.

RAFAŁ SZAFRANIEC
partner w dziale doradztwa 

podatkowego w KPMG w Polsce, 
biuro we Wrocławiu

rszafraniec@kpmg.pl

Specjalizuje się w doradztwie podat-
kowym dla podmiotów krajowych 
i zagranicznych w zakresie podatków 
pośrednich i bezpośrednich, dla fi rm 
z sektorów m.in. motoryzacyjnego, 
fi nansowego, handlu, dystrybucji, 
paliwowo-energetycznego oraz 
produkcji. W KPMG od 2006 r., jest 
zaangażowany w projekty obejmujące 
bieżące doradztwo podatkowe, prze-
glądy podatkowe, zwłaszcza pod kątem 
podatku VAT, jak również reprezentację 
klientów przed organami podatkowy-
mi oraz sądami administracyjnymi. 
Absolwent Wydziału Prawa i Admini-
stracji na Uniwersytecie Wrocławskim, 
licencjonowany doradca podatkowy.
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SPECYFIKA WYCENY 
MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW

Małe jest piękne, ale... nie zawsze łatwe do wyceny. Wbrew wielu opiniom 
wycena małych i średnich przedsiębiorstw („MSP”) często nie tylko jest 
trudniejsza od wyceny dużych spółek, ale też wymaga od wyceniającego 
większego nakładu pracy z powodu konieczności uwzględnienia 
szczególnych kwestii, wynikających z charakteru tego typu firm. 
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P rzystępując do wyceny MSP, oprócz zrozumienia 
otoczenia, w którym działa spółka, w tym m.in. per-
spektyw wynikających z sytuacji rynkowej, należy 

szczegółowo przeanalizować kwestie związane z bezpo-
średnim uczestnictwem właścicieli w zarządzaniu przed-
siębiorstwem. Mogą one obejmować poziom uzależnienia 
sukcesu fi rmy od obecności właściciela w fi rmie, rozlicze-
nia z nim i jego bliskimi czy prywatne aktywa znajdujące 
się na bilansie spółki. Należy mieć również na uwadze 
aspekty wynikające bezpośrednio ze specyfi ki działalności 
MSP, obejmujące dodatkowe ryzyka i ograniczenia zwią-
zane m.in. z wielkością wycenianych podmiotów czy ich 
uzależnienia od kluczowych kontrahentów, które należy 
właściwie uwzględnić w kalkulacji wartości.

CZYNNIKI WYNIKAJĄCE Z POZYCJI 
WŁAŚCICIELA I JEGO ROLI W SPÓŁCE
W odróżnieniu od dużych, rozwiniętych przedsiębiorstw 
w przypadku MSP często zdarza się, iż zarząd spółki 
stanowią osoby będące jednocześnie jej właścicielami 
bądź też bezpośrednio od nich zależne. Właściciele mają 
więc wpływ na działalność przedsiębiorstwa, stanowiąc 
kluczowy czynnik sukcesu dzięki swoim kontaktom, 

CZYNNIKI WYNIKAJĄCE 
ZE SPECYFIKI PRZEDSIĘBIORSTWA
Dane fi nansowe spółek z sektora MSP stanowiące pod-
stawę ich wycen, mogą być różnej jakości – w szczegól-
ności dotyczy to planów fi nansowych. Wynika to z faktu, 
iż w przypadku niewielkich spółek proces planowania 
i budżetowania jest często powierzchowny, w niedosta-
teczny sposób udokumentowany lub w ogóle nie istnieje. 
Historyczne dane fi nansowe mogą być niespójne albo spo-
rządzone w sposób nierzetelny. Z naszego doświadczenia 
wynika również, że nierzadko sprawozdania nie są badane 
przez biegłych rewidentów.

a także poprzez osobiste zaangażowanie w działalność 
spółki. W związku ze sprawowaną przez siebie podwójną 
funkcją (właściciel/zarząd) osobiste interesy właścicieli są 
zwykle spójne z interesami fi rmy. Prowadzi to często do 
sytuacji, w których zaciera się granica pomiędzy aktywa-
mi i kosztami spółki oraz jej właściciela.

Istnieje wiele podobnych przykładów, dlatego też, przy-
stępując do wyceny spółki, należy dokonać odpowiednich 
korekt – w taki sposób, aby majątek spółki, jej wyniki 
oraz generowane przez nią przepływy pieniężne obejmo-
wały wyłącznie elementy związane z działalnością spółki, 
a ich wysokość odzwierciedlała poziomy rynkowe. Tego 
typu normalizacja jest kluczowa dla prawidłowego okre-
ślenia obecnej oraz prognozowanej sytuacji fi nansowej 
spółki stanowiącej podstawę do sporządzenia wyceny.

Korekty takie są niezbędne dla ustalenia wartości go-
dziwej akcji lub udziałów spółki. Zgodnie z Międzynaro-
dowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 13 
(MSSF 13) wartość godziwa to „cena, którą otrzymano 
by za zbycie składnika aktywów lub zapłacono by za prze-
niesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na 
zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień 
wyceny” – stąd konieczne jest przyjęcie perspektywy 
uczestnika rynku.

Jest ono również istotne w kontekście roli właściciela 
w bieżącej działalności spółki – w tym w szczególności 
stopnia, w jakim pozycja oraz wyniki spółki zależą od 
jego obecności w spółce. W przypadku MSP nierzad-
ko zdarza się, że cała sprzedaż spółki (lub jej istotna 
część) oparta jest na osobistych relacjach właściciela 
z kluczowymi klientami spółki lub też o jego wiedzę, 
doświadczenie czy umiejętności. Może to doprowadzić 
do sytuacji, w której, po sprzedaży fi rmy, wraz z końcem 
zaangażowania dotychczasowego właściciela spółki 
w jej działalność operacyjną następuje istotne załamanie 
sprzedaży, a w efekcie spadek wartości przedsiębior-
stwa. Dlatego przed przystąpieniem do wyceny kluczo-
we jest określenie funkcji, jaką pełni właściciel/zarząd 
w realizacji działalności operacyjnej, w tym w szczegól-
ności stopnia zależności wyników realizowanych przez 
spółkę od obecności w niej osoby właściciela.

1  
obecność prywatnych ak-

tywów właściciela na bilansie 
spółki – w skrajnych sytuacjach 

spółka może być „właścicie-
lem” prywatnych samocho-

dów czy nieruchomości, 
które nie są związane 

z jej działalnością;

2  
rozliczenia w postaci 
pożyczek i gwarancji 

pomiędzy spółką i właści-
cielem, których warunki 
mogą być kształtowane 
w zależności od potrzeb 

właściciela;
3  

zawyżanie lub zaniżanie-
kosztów działalności spółki np. 

poprzez zaliczanie do kosztów spółki 
prywatnych kosztów jej właściciela czy 

też nierynkowe poziomy rozliczeń z tytułu 
wynagrodzenia za pracę na rzecz spółki 

właściciela bądź jego bliskich (np. wypłaca-
nie bliskim właściciela miesięcznego wy-
nagrodzenia, podczas gdy osoby te nie 

tylko nie są zaangażowane w dzia-
łalność spółki, ale nawet się 

w niej nie pojawiają).

skutki braku rozgraniczenia między 
aktywami i kosztami spółki oraz jej 

właściciela:
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Zastrzeżenia może również budzić niejednokrotnie racjo-
nalność prognoz. W związku z elastycznym podejściem do 
procesu planowania – prognozy przygotowane na tę samą 
datę dla tej samej spółki mogą znacznie różnić się od 
siebie w zależności od potrzeby, z powodu której zostały 
przygotowane. Dla przykładu w sytuacji, w której progno-
zy sporządzane są w celu sprzedaży spółki, jej właścicie-
le, chcąc zmaksymalizować wpływy ze sprzedaży, mają 
tendencję do przeszacowywania zdolności przedsiębior-
stwa do generowania przepływów pieniężnych. Z drugiej 
strony – w przypadku optymalizacji struktury właściciele 
mogą chcieć zaniżyć wartość spółki, minimalizując koszty 
związane z planowaną transakcją. 

Analiza dynamiki 
wzrostu spółki 

Przed przystąpieniem do wyceny należy szcze-
gółowo przeanalizować prognozy spółki w kon-
tekście jej historii fi nansowej oraz niezależnych 

analiz dotyczących rozwoju rynku, na którym 
spółka prowadzi działalność. Z naszego doświad-

czenia wynika, iż elementami, na które należy 
zwrócić największą uwagę, są zwykle:

  WYSOKA DYNAMIKA WZROSTU PRZYCHO-
DÓW W OKRESIE PROGNOZY – nierzadko 
zdarza się, iż trudno znaleźć jej uzasadnienie, 
biorąc pod uwagę dotychczasową historię 
działalności spółki czy też oczekiwany wzrost 
rynku;

  WZROST MARŻY OPERACYJNEJ – planując 
wzrost przychodów, właściciele często nie do-
szacowują kosztów niezbędnych do realizacji 
prognoz przychodowych; planowanie odbywa 
się również często w oderwaniu od zmian 
rynkowych, dotyczących np. wzrostu cen 
surowców czy presji pracowników na wzrost 
wynagrodzeń;

  NAKŁADY INWESTYCYJNE – właściciele 
często nie tylko nie zakładają konieczności 
odtwarzania istniejącego majątku, zużywają-
cego się w miarę upływu czasu, ale również 
nie biorą pod uwagę nakładów niezbędnych 
do poniesienia w związku z planowanym 
wzrostem przychodów;

  WZROST BIZNESU PO OKRESIE SZCZEGÓŁO-
WEJ PROGNOZY – właściciele przyzwyczajeni 
do wysokiej dynamiki rozwoju swojego przed-
siębiorstwa zakładają, iż ich biznes rozwijać 
się będzie w tym samym tempie w nieskoń-
czoność, nie zdając sobie sprawy, że wraz ze 
wzrostem swojej spółki kontynuacja dynamiki 
przychodów nie będzie możliwa.

W celu identyfi kacji i normalizacji 
(urealnienia) prognoz fi nansowych 
przydatna może się okazać analiza 
dynamiki rozwoju fi rmy w przeszłości, 
stopnia realizacji historycznych 
budżetów, rozwoju przedsiębiorstwa 
na tle konkurencji oraz perspektywy 
zmian kluczowych determinantów 
rentowności fi rmy w przyszłości.

CZYNNIKI WYNIKAJĄCE 
Z METODYKI WYCENY
Przy założeniu kontynuacji działalności przez spółkę w przy-
szłości wartość przedsiębiorstwa wynika bezpośrednio 
z przyszłych przepływów, jakie spółka będzie generowała 
dla swoich właścicieli. Podejściem najczęściej wykorzysty-
wanym do szacowania wartości godziwej udziałów/akcji 
spółki jest w związku z tym podejście dochodowe – metoda 
zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych (ang. 
discounted cash fl ows – DCF). Pozwala ona na zastosowanie 
niezbędnych, wynikających z omówionej wcześniej specyfi ki 
MSP, korekt oraz uwzględnienie szczególnych czynników ry-
zyka w okresie prognozy. Inne metody wyceny, takie jak np. 
metoda mnożników notowanych spółek porównywalnych, 
polegają na porównaniach, które w przypadku MSP podlega-
ją szczególnym ograniczeniom. 

Z uwagi na charakter spółek, kształt i zakres biznesu MSP 
może istotnie odbiegać od dużych przedsiębiorstw, co 
sprawia, że identyfi kacja spółek porównywalnych do wyce-
nianego MSP może być znacznie utrudniona lub w ogóle 
niemożliwa – szczególnie bez dostępu do odpowiednich baz 
danych i publikacji. Ponadto z uwagi na skalę działalności, jej 
obszar, stopień rozwoju i poziom rentowności mnożniki no-
towanych spółek porównywalnych mogą wymagać dodatko-
wych korekt, które (niepoparte analizami stosowanymi przez 
wyspecjalizowane zespoły wycenowe międzynarodowych 
fi rm doradczych) posiadają często charakter uznaniowy. 

Podobnie sytuacja wygląda z mnożnikami transakcyjnymi. 
W tym przypadku dodatkowym problemem może być unikal-
ność warunków transakcji, które często nie są udostępniane 
do publicznej wiadomości. Warunki takie dotyczą m.in. formy 
płatności (gotówką, akcjami itp.), terminu płatności (natych-
miastowa, odroczona w czasie czy uzależniona od spełnienia 
pewnych warunków) oraz dodatkowych ustaleń (np. odkupie-
nie części sprzedanego biznesu). 

Oddzielną kwestią pozostaje dobór odpowiednich mnożni-
ków oraz wykorzystanie wyników fi nansowych spółki w celu 
kalkulacji jej wartości. Przy najczęściej stosowanym mnożni-
ku EV/EBITDA (wartość przedsiębiorstwa a zysk operacyjny 
powiększony o amortyzację) kluczową kwestią (oprócz wspo-
mnianych powyżej) jest normalizacja EBITDA, która – w przy-
padku MSP – może okazać się skomplikowanym procesem, 
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Rysunek nr 1

  PRZEDSIĘBIORSTWO 
ZARZĄDZANE PRZEZ 
WŁAŚCICIELI

  KONIECZNOŚĆ 
NORMALIZACJI 
WYNIKÓW:
− OBECNOŚĆ 
PRYWATNYCH 
AKTYWÓW 
W BILANSIE SPÓŁKI 
− NIERYNKOWY 
POZIOM KOSZTÓW

  ZALEŻNOŚĆ 
SUKCESU FIRMY 
OD OBECNOŚCI 
WŁAŚCICIELA I JEGO 
OPERACYJNEGO 
ZAANGAŻOWANIA

  PORÓWNYWALNOŚĆ SPÓŁEK

  UZNANIOWOŚĆ KOREKT MNOŻNIKÓW

  OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DANYCH 
TRANSAKCYJNYCH

  KONIECZNOŚĆ NORMALIZACJI 
DANYCH SPÓŁKI

  KONIECZNOŚĆ UWZGLĘDNIENIA 
PREMII ZA WIELKOŚĆ ORAZ ZA 
DODATKOWE RYZYKA ZWIĄZANE 
Z DZIAŁALNOŚCIĄ MSP

  DOSTĘPNOŚĆ SPRAWOZDAŃ 
I RZETELNYCH DANYCH 
FINANSOWYCH

  SWOBODA KSZTAŁTOWANIA 
PROGNOZ: 
− PRZESZACOWANA DYNAMIKA 
WZROSTU PRZYCHODÓW
− NIEUARGUMENTOWANY 
WZROST RENTOWNOŚCI 
− NIEDOSZACOWANE KOSZTY 
I NAKŁADY KAPITAŁOWE
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dostępność prognoz fi nansowych spółki 
umożliwiających kalkulację przepływów 
pieniężnych, które będą następnie 
dyskontowane na datę wyceny przy 
wykorzystaniu odpowiedniej stopy 
dyskonta. W zależności od obowiązującej 
praktyki stopa dyskonta może zawierać 
odpowiednie korekty, mające na celu 
odzwierciedlenie ryzyka związanego 
z wystąpieniem przepływów. W przypad-
ku MSP najczęściej stosowaną korektą 
jest premia za wielkość. Zastosowanie 
jej pozwala uwzględnić w stopie dys-
konta ryzyko związane z wielkością MSP 
– w stosunku do spółek stanowiących 
podstawę do wyliczenia wysokości kosz-
tu kapitału. Podstawą zastosowania takiej 
premii jest założenie, że spółki mniejsze 
cechują się dużo większą zmiennością 
od większych podmiotów, a więc ryzyko 
związane ze zwrotem z inwestycji w ta-
kie podmioty jest większe niż w przypad-
ku inwestycji w duże przedsiębiorstwa. 

Przy kalkulacji stopy dyskonta należy zwró-
cić uwagę na szereg innych, specyfi cznych 
dla MSP kwestii, których występowanie 
może zwiększyć ryzyko osiągnięcia w przy-
szłości oczekiwanych przepływów. Mogą 
one obejmować m.in. ryzyko związane 
z nadmierną koncentracją – zależnością 
spółki od jednego lub grupy dostawców    
i/lub odbiorców – czy też zależnością wyni-
ków spółki od kluczowego personelu.

PODSUMOWANIE
Wycena małych i średnich przedsię-
biorstw, z pozoru prostsza od analiz 
dotyczących dużych fi rm, może niejed-
nokrotnie okazać się znacznie bardziej 
skomplikowana i czasochłonna – wy-
maga dużego doświadczenia i uwzględ-
nienia wielu złożonych czynników. 
Przedstawiona powyżej lista kwestii 
wymagających szczególnej uwagi służy 
wyłącznie za przykład, gdyż w praktyce 
ich liczba może być nieograniczona.

W związku z elastycznym podejściem do procesu planowania 
– prognozy przygotowane na tę samą datę dla tej samej spółki 
mogą znacznie różnić się od siebie w zależności od potrzeby, 
z powodu której zostały przygotowane. Dla przykładu w sy-
tuacji, w której prognozy sporządzane są w celu sprzedaży 
spółki, jej właściciele, chcąc zmaksymalizować wpływy ze 
sprzedaży, mają tendencję do przeszacowywania zdolności 
przedsiębiorstwa do generowania przepływów pieniężnych. 

który powinien obejmować szczególnie 
eliminację wszystkich nierynkowych 
oraz jednorazowych kosztów i przycho-
dów, których spółka nie będzie w stanie 
powtórzyć w przyszłości. Pozycje takie 
mogą obejmować wszelkie prywatne 
koszty i przychody właściciela (o których 
mowa powyżej), ale także np. otrzyma-
ne dotacje, wypłacone odszkodowania, 
jednorazowe kontrakty, okazyjne zakupy 
surowców itp.

Metoda mnożnikowa jest więc w prakty-
ce stosowana jako metoda uzupełniająca 
dla metody w podejściu dochodowym 
– w ramach potwierdzenia racjonalności 
ostatecznego wyniku wyceny. Kluczo-
wym warunkiem wykorzystania metody 
DCF w podejściu dochodowym jest 

Posiada kilkunastoletnie doświad-
czenie w zarządzaniu projektami 
fuzji i przejęć, transakcjach na 
rynkach kapitałowych oraz wyce-
nach przedsiębiorstw. W KPMG 
od 2011 r. Poprzednio pracował 
w zespole Corporate Finance mię-
dzynarodowego banku inwestycyj-
nego. Specjalizuje się w doradztwie 
w zakresie opracowania wycen 
przedsiębiorstw oraz aktywów 
niematerialnych sporządzanych dla 
celów transakcyjnych, księgowych, 
prawnych, podatkowych i innych, 
a także tworzeniu i przeglądach 
modeli fi nansowych.

Tomasz Regulski 
wicedyrektor w zespole wycen 

w grupie Deal Advisory 
w KPMG w Polsce
tregulski@kpmg.pl
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ZNAK 
TOWAROWY 

I PATENT
– CENNE AKTYWA 

BRANŻY 
MEBLARSKIEJ 
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W niektórych wypadkach innowacyjne użytkowe 
rozwiązania wykorzystywane przy produkcji mebli 
czy stosowane w samych meblach mogą być 
przedmiotem ochrony patentowej. Patenty są 
udzielane bez względu na dziedzinę techniki na 
wynalazki, które są nowe w skali światowej, 
posiadają poziom wynalazczy (są nieoczywiste) 
i nadają się do przemysłowego zastosowania.

P olscy producenci mebli stale inwestują w podno-
szenie wydajności i nowe maszyny, dzięki czemu 
poziom oferowanych przez nich mebli to absolutna 

klasa światowa – zarówno we wzornictwie, jak i w ja-
kości. W ciągu ćwierćwiecza branża osiągnęła ogromny 
sukces technologiczny. W naszym kraju meble zaczęły 
już kupować wielkie europejskie sieci i eksperci szacują, 
że tendencja ta będzie się utrzymywać. Nastał teraz czas, 
kiedy przed polskimi producentami mebli staje nowe wy-
zwanie – tworzenie własnych marek i ochrona patentowa 
rodzimych rozwiązań.

CZAS NA WŁASNE MARKI
Ocenia się, że gdyby polscy producenci eksportowali 
towary pod własnymi markami, wartość sprzedanych za 
granicą mebli mogłaby sięgnąć nawet 50-60 mld PLN 
rocznie. Choć Polska jest potęgą meblarską, nasze marki 
nie są rozpoznawalne za granicą. Tylko nieliczne firmy 
sprzedają produkty pod swoim logo. Wiele polskich wy-
twórców produkuje meble dla zagranicznych kontrahen-
tów, którzy później sprzedają je pod własnymi markami.

Polskie firmy meblarskie z roku na rok 
umacniają swoją pozycję w Europie. 
Jak wynika z analiz przeprowadzonych 
przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą 
Producentów Mebli, w 2016 r. eksport 
mebli może przekroczyć 41 mld zł. 
Najwięcej z nich trafia do Niemiec, 
Wielkiej Brytanii i Czech. Polskie 
meble kupowane są nie tylko Europie, 
ale również na przykład w Brazylii 
i Emiratach Arabskich. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się również 
w Stanach Zjednoczonych, Rumunii 
oraz na Słowacji. Przed polskimi 
eksporterami otwiera się także rynek 
chiński lub irański.

REJESTRACJA ZNAKÓW I OCHRONA 
PATENTOWA
Stosowane w meblarstwie rozwiązania o charakterze 
technicznym podlegają ochronie na gruncie prawa własności 
przemysłowej, jako tzw. wzory użytkowe. Dzięki temu przed-
siębiorstwo, w którym opracowano dany wzór użytkowy, 
może uzyskać jego ochronę gwarantującą mu wyłączność 
w zakresie korzystania z niego i sprzeciwiania się kopiowaniu 
innowacyjnych rozwiązań przez konkurentów. 

TWORZENIE WŁASNYCH MAREK 
To wyzwanie biznesowe, które już na etapie budowania 
własnych marek będzie się wiązać z koniecznością 
zapewnienia im właściwej ochrony prawnej. Ochronę, 
poza znakiem, zapewnić warto również unikatowym 
rozwiązaniom o charakterze technicznym.

W przypadku, gdy producent chce uzyskać ochronę za 
granicą, musi to zrobić w stosownym trybie krajowym lub 
międzynarodowym (np. w trybie wspólnotowego wzoru 
przemysłowego, patentu europejskiego).  Wspomniane 
prawa, jako prawa majątkowe, stanowią składnik przed-
siębiorstwa i posiadają określoną wartość ekonomiczną, 
wpływającą na jego wartość.

Prawa majątkowe, jakimi są znaki 
towarowe, patenty czy prawa ochron-
ne na wzór użytkowy, poza wzmocnie-
niem pozycji przedsiębiorcy, mogą stać 
się cennym aktywem. Podwyższają 
one wartość bilansową i prezentują 
rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa, 
ale również mogą stanowić aktywo 
podatkowe i przyczynić się do 
ograniczenia obciążeń podatkowych. 
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MIĘDZYNARODOWA 
EKSPANSJA EKSPORTOWA 
A LOKALIZACJE 
ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK
Wraz z planowaniem ekspansji ekspor-
towej na konkretne rynki przedsiębior-
cy stają przed decyzjami dotyczącymi 
lokalizacji, w jakich chcą zakładać bazy 
sprzedażowe, tworzyć centra własno-
ści intelektualnej, a także skąd prowa-
dzić międzynarodową e-sprzedaż. Czy 
planując ekspansję na rynki Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu warto otwie-
rać centrum sprzedażowe w ZEA? 
Czy popularna dla tworzenia centrów 
własności intelektualnej Szwajcaria to 
w przypadku każdego przedsiębiorcy 
z branży meblarskiej rzeczywiście 
najlepszy wybór? Na te pytania nie 
ma jednoznacznych odpowiedzi. Aby 
dokonać właściwego wyboru, nie ryzy-
kując, że koszty zminimalizują korzyści, 
trzeba poprzedzić ostateczne decyzje 
analizą całokształtu planów bizneso-
wych i inwestycyjnych, przepływów, 
źródeł fi nansowania, przyszłych celów 
inwestycyjnych lub konsumpcyjnych, 
jak również zakresu możliwego wyko-
rzystania praw majątkowych jakimi są 
znaki towarowe czy patenty.

WYKORZYSTANIE 
ZNAKÓW TOWAROWYCH 
I PATENTÓW W PLANOWA-
NIU PODATKOWYM
Prawa majątkowe, jakimi są znaki 
towarowe, patenty czy prawa ochronne 
na wzór użytkowy, poza wzmocnieniem 
pozycji przedsiębiorcy, mogą stać się 
cennym aktywem. Podwyższają one 
wartość bilansową i prezentują rzeczy-
wistą wartość przedsiębiorstwa, ale 
również mogą stanowić aktywo podat-
kowe i przyczynić się do ograniczenia 
obciążeń podatkowych. 

Specjalizuje się w doradztwie 
podatkowym w zakresie procesów 
restrukturyzacyjnych, w tym 
dotyczących międzynarodowego 
planowania podatkowego. Świad-
czy usługi m.in. dla podmiotów 
z sektora fi nansowego. Opra-
cowywał koncepcje podatkowe 
przy połączeniu największych 
banków w Polsce. W KPMG od 
20 lat. Absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Sylwester Grochowina 
partner w dziale doradztwa 

podatkowego w KPMG w Polsce
sgrochowina@kpmg.pl

Ocenia się, że gdyby 
polscy producenci eks-
portowali towary 
pod własnymi markami, 
wartość sprzedanych 
za granicą mebli 
mogłaby sięgnąć nawet 
50-60 mld PLN rocznie. 

Przy okazji zmian w strukturze war-
to jednocześnie uwzględnić w tych 
planach przygotowanie rodzinnej 
fi rmy na wejście do biznesu młodych 
pokoleń, które w przyszłości przejmą 
stery przedsiębiorstwa, aby zachować 
neutralność podatkową.
Właściwe budowanie modelu wykorzy-
stania znaków towarowych jest rów-
nież istotne z puntu widzenia podatku 
VAT, gdzie w zależności od sposobu 
zastosowania znaków towarowych 
możemy użyć neutralnych z punktu 
widzenia VAT metod przenoszenia 
i wykorzystania patentów i znaków 
towarów, nie ryzykując oczekiwaniami 
na zwrot tego podatku.

PRZEDMIOTOWE PRAWA
Objęte ochroną prawa majątkowe 
stanowią wartość niematerialną 
i prawną, które mogą podlegać 
amortyzacji podatkowej, o ile 
w odpowiedni sposób zaplanuje-
my, która spółka w grupie będzie 
właścicielem wspomnianych 
praw majątkowych, w jaki spo-
sób i na podstawie jakiego typu 
umów z ochrony tych praw będą 
korzystały inne spółki w grupie. 
Przedmiotowe prawa są zatem 
ważnym narzędziem planowania 
podatkowego, a ich wykorzy-
stanie należy ustrukturyzować 
w taki sposób, który pozwoli 
jednocześnie na zwiększenie 
efektywności podatkowej. 

Prowadzi kompleksowe projekty 
w zakresie połączeń, podziałów 
i przekształceń spółek. Pracowa-
ła przy implementacji struktur 
leasingowych w branży spożyw-
czej, hotelowej, nieruchomości 
i lotniczej.  Wdrażała rozwiązania 
leasingowe dotyczące znaków 
towarowych. W KPMG od 18 lat, 
obecnie pełni funkcję dyrek-
tora, zajmując się doradztwem 
podatkowym w zakresie procesów 
restrukturyzacyjnych. Posiada 
kwalifi kacje doradcy podatkowego 
i tytuł magistra prawa Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Absolwentka 
British Law Centre Uniwersytetu 
Cambridge oraz podyplomowych 
studiów z zakresu rachunkowości 
i zarządzania fi nansami.

Joanna Krzemińska 
dyrektor w dziale doradztwa 

podatkowego w KPMG w Polsce
jkrzeminska@kpmg.pl
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Od dnia 1 stycznia 2016 r. 
przedsiębiorcy niewy-
płacalni lub zagrożeni 
niewypłacalnością mogą 
korzystać z czterech 
rodzajów postępowań 
restrukturyzacyjnych. 
Najprostsze z nich to po-
stępowanie o zatwierdze-
nie układu, stwarzające 
możliwość zawierania go 
z wierzycielami w spo-
sób niesformalizowany 
oraz bez utraty prawa do 
zarządzania przedsiębior-
stwem. 

U kład, po spełnieniu określonych warunków, 
w szczególności po zatwierdzeniu przez sąd, 
będzie obowiązywał wszystkich objętych nim 

wierzycieli. Postępowanie o zatwierdzenie układu przezna-
czone jest dla przedsiębiorców, którzy stali się zagrożeni 
niewypłacalnością i – chcąc uniknąć upadłości – oceniają, 
że mają możliwość uzyskania akceptacji dla propozycji 
restrukturyzacyjnych od większości wierzycieli (reprezen-
tujących 2/3 wartości wierzytelności).

Jakie korzyści daje układ zawarty 
w postępowaniu o zatwierdzenie w porów-
naniu do indywidualnej redukcji zadłużenia?
Układ, zawarty wymaganą większością i zatwierdzony 
w postępowaniu sądowym, wiąże wszystkich objętych nim 
wierzycieli, nawet jeżeli głosowali przeciw przedstawionym 
propozycjom. W przypadku negocjacji indywidualnych 
wierzyciel, który nie zgodził się na propozycje, nie będzie 
nimi związany. Dlatego też przedsiębiorca, prowadząc po-
stępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu, jest 
w stanie łatwiej osiągnąć oczekiwany efekt.

RESTRUKTURYZACJA
– SPOSÓB NA REDUKCJĘ 

ZADŁUŻENIA
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NADZORCA UKŁADU
W postępowaniu o zatwierdzenie 
układu obligatoryjnie ustanawiany 
jest nadzorca układu (licencjonowa-
ny doradca restrukturyzacyjny lub 
spółka doradztwa restrukturyzacyj-
nego), zobowiązany do weryfi kacji 
dokumentów i informacji przedsta-
wionych przez przedsiębiorcę. Dzię-
ki temu wierzyciele uzyskują pełny 
dostęp do informacji na temat pro-
pozycji układowych, które jednocze-
śnie stają się w ich oczach bardziej 
wiarygodne. Kwota stanowiąca 
wartość zobowiązań umorzonych 
w ramach postępowania restruk-
turyzacyjnego, w tym postępo-
wania o zatwierdzenie układu, nie 
stanowi przychodu przedsiębiorcy 
w rozumieniu Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych 
(art. 12 ust. 4 pkt 8 b) oraz Ustawy 
o podatku dochodowym od osób 
fi zycznych (art. 14 ust. 3 pkt 6), 
natomiast w przypadku umorze-
nia zobowiązań dokonywanego 
w trybie indywidualnych nego-
cjacji kwota umorzenia zwiększy 
podstawę opodatkowania.

Jak doprowadzić 
do zawarcia układu? 

1. Wybór nadzorcy układu
W przypadku powstania stanu 

zagrożenia niewypłacalnością przed-
siębiorca powinien wybrać nadzorcę 
układu, którym może zostać doradca 
restrukturyzacyjny lub spółka doradztwa 
restrukturyzacyjnego, oraz zawrzeć 
z tym podmiotem umowę określającą 
obowiązki nadzorcy układu, których 
minimalny zakres jest opisany poniżej, 
a także jego wynagrodzenie. 

2. Ustalenie dnia układowego
Przedsiębiorca powinien ustalić 

dzień układowy, przypadający nie 
wcześniej niż trzy miesiące przed 
dniem złożenia wniosku o zatwier-
dzenie układu. Według stanu na dzień 
układowy określa się uprawnienia 
wierzycieli do głosowania nad układem 
oraz skutki przyjętego układu.

3. Plan restrukturyzacyjny 
i propozycje układowe

Nadzorca układu, na podstawie informacji 
uzyskanych od przedsiębiorcy, sporządza 
plan restrukturyzacyjny oraz przygotowu-
je wspólnie z przedsiębiorcą propozycje 
układowe, które powinny określać sposób 
restrukturyzacji zobowiązań przedsiębiorcy, 
np. poprzez odroczenie terminu ich wyko-
nania, rozłożenie spłaty na raty, zmniejsze-
nie wysokości zobowiązań, zamianę ich 
na udziały lub akcje, zmianę lub uchylenie 
praw zabezpieczających czy spłatę zobo-
wiązań z zysku przedsiębiorstwa.

4. Sprawozdanie o możliwości wy-
konania układu

Nadzorca układu dokonuje spisu 
zobowiązań przedsiębiorcy oraz jego 
zobowiązań spornych. Na podstawie po-
wyższych czynności przygotowawczych 
nadzorca układu powinien przygotować 
sprawozdanie o możliwości wykonania 
go przez przedsiębiorcę.

5. Zebranie głosów 
Po ustaleniu dnia układowego dłuż-

nik, z pomocą nadzorcy układowego, 
zbiera głosy na piśmie, przedstawiając 
wierzycielom karty do głosowania. Rolą 
nadzorcy układu jest udzielanie wie-
rzycielowi na jego żądanie informacji 
o sytuacji majątkowej przedsiębiorcy 
oraz o możliwości wykonania układu 
w celu podjęcia decyzji.

6. Przyjęcie układu
Układ zostaje przyjęty, jeżeli 

udało się uzyskać większość głosów 
wszystkich wierzycieli (nie tylko tych, 
którzy głosowali), reprezentujących 
co najmniej 2/3 wartości wszystkich 
wierzytelności. Wierzytelności spor-
ne przedsiębiorcy nie mogą stanowić 
więcej niż 15% wierzytelności obję-
tych układem. Przyjęty układ podlega 
zatwierdzeniu przez sąd w terminie 
2 tygodni od dnia złożenia wniosku.

Postępowanie o zatwierdzenie układu 
stanowi bardzo interesującą instytucję 
prawną i jej wprowadzenie należy ocenić 
pozytywnie. Ustawodawca powinien 
dodatkowo przyznać przedsiębiorcy 
realizującemu tę procedurę możliwość 
uzyskania zawieszenia indywidualnych 
postępowań egzekucyjnych na określony 
czas, aby mieć swobodę prowadzenia 
negocjacji z wierzycielami.

Specjalizuje się w prowadzeniu 
interdyscyplinarnych spraw 
dotyczących nieruchomości oraz 
budownictwa, upadłości i restruk-
turyzacji, a także działalności in-
stytucji fi nansowych. W kancelarii 
prawnej D. Dobkowski, stowarzy-
szonej z KPMG w Polsce, pracuje 
od 16 lat, jest odpowiedzialny za 
praktykę nieruchomości. Prowadzi 
wykłady z zakresu prawa handlowe-
go oraz prawa upadłościowego. 
Wyróżniony absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Warszawskiego, radca prawny 
oraz członek Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Warszawie. 
Posiada uprawnienia do wykony-
wania zawodu Maklera Papierów 
Wartościowych.

Krzysztof Wojciechowski
radca prawny w kancelarii prawnej 

D. Dobkowski sp.k., stowarzyszonej 
z KPMG w Polsce

kwojciechowski@kpmg.pl
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GDPR
– IDZIE NOWE
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KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE 
PRZEPISÓW
GPDR przewiduje surowe kary 
administracyjne za jego naruszenie, 
tj. w wysokości do 10-20 mln EUR lub 
do 2-4% rocznego globalnego obrotu 
(w przypadku przedsiębiorców). Do 
tego mogą dojść kary czy środki karne 
na poziomie przepisów krajowych. Dla 
niektórych podmiotów kara w takim 
wymiarze to być albo nie być w biznesie.

Obecnie procesy przetwarzania danych osobowych 
odbywają się z uwzględnieniem przepisów ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-

wych, wdrażającej Dyrektywę 95/46/WE. Przepisy te będą 
obowiązywały jeszcze tylko przez maksymalnie półtora roku. 

NOWE REGULACJE: PODSTAWA 
PRAWNA
Od 25 maja 2018 r. będzie obowiązywać Rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/45/WE („GDPR”).

Są takie obszary – jak np. nowe obowiązki 
w zakresie bezpieczeństwa danych osobo-
wych, które mocno wpłyną na biznes, tak-
że z perspektywy kosztów. I choć unijna 
reforma w zakresie danych osobowych to 
nie całkowita rewolucja, zarówno admini-
stratorzy i procesorzy zdają sobie sprawę 
z nowego wymiaru odpowiedzialności za 
nieprzestrzeganie nowych przepisów.

Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych 
to nie tylko już znane GDPR, ale także dopiero tworzo-
ne przepisy krajowe doprecyzowujące niektóre kwestie 
(np. podstawy prawne przetwarzania danych w obrębie 
obowiązku prawnego czy zadania w interesie publicznym 
lub warunki przetwarzania danych biometrycznych), mo-
dyfi kujące przepisy GDPR (np. pułap wiekowy dla zgody 
osoby małoletniej) czy też ograniczające bądź wyłączające 
stosowanie GDPR (zakres praw i obowiązków podmiotów 
danych). Dochodzą do tego wytyczne Komisji Europejskiej, 
Grupy Roboczej 29 (następnie Europejskiej Rady Ochrony 
Danych Osobowych), a także np. dobre praktyki branżowe 
dot. bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Rola doradcy (w tym prawnika) 
w procesie przygotowawczym 
do nowego rozporządzenia 
unijnego dot. ochrony danych 
osobowych (GDPR) jest nie do 
przecenienia. 25 maja 2018 r. 
zarówno administratorzy danych 
osobowych, jak i przetwarzający 
(do których zastosowanie 
ma GDPR – szerszy zakres 
terytorialny) będą musieli 
wykazać pełną zgodność 
z nowymi przepisami.
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CO DALEJ?
Rola doradcy, w tym prawnika nie skończy się 
24 maja 2018 r. – stosowanie GDPR i wypraco-
wane w okresie przygotowawczym podejście 
czy praktyka administratorów lub procesorów 
będzie weryfikowane przez organy nadzorcze 
(ang. one-stop shop), ale także samą Komisję 
Europejską czy Europejską Radę Ochrony Da-
nych Osobowych. Takie oceny mogą prowadzić 
do dalszych wytycznych. Poza tym prawnik 
może okazać się niezbędny także przy obsłu-
dze naruszeń czy roszczeń z tytułu naruszenia 
praw podmiotów danych oraz przy reprezenta-
cji organizacji przed organami nadzorczymi.

formalnie jako ABI), administratorzy systemów informa-
tycznych czy też informatycy oraz osoby odpowiedzialne 
za dane departamenty (sprzedaż, marketing, obsługa 
klienta fi nansowe, kadr, itd.). Niezbędni będą też doradcy 
lub nawet zespoły doradców specjalizujących się w ochro-
nie danych osobowych, szczególnie wobec wspomnia-
nego ryzyka kar, ale też z uwagi na zetknięcie się z nową 
materią prawną.

DLA KOGO WSPARCIE DORADCY?
Doradca specjalista będzie wsparciem dla administratorów 
i procesorów, do których zastosowanie ma GDPR. Jednak 
jego rola, patrząc już od środka danej organizacji, może 
być dedykowana zarówno dla osób zarządzających (np. 
w zakresie uświadamiającym zasady odpowiedzialności), 
jak i ABI, ASI. Działy wsparcia takie jak IT, compliance, 
kadry czy też poszczególne piony biznesowe – sprzedaż, 
obsługa klienta itp., też mają swoją rolę do odegrania. 
Prawnik musi być przynajmniej na początku zarówno inspi-
ratorem, jak i źródłem wiedzy. Wiedza jest zwornikiem dla 
roli każdego z uczestników. Szef IT nie zrobi wiele, jeżeli 
nie będzie znał schematów sprzedaży w sieci, zaś szef 
sprzedaży musi znać strukturę zakupową, żeby dosto-
sować swoje działania. Jeżeli GDPR za kluczową uznaje 
zasadę privacy by design i stanowiącą jej element privacy 
by default, to należy oznaczyć centralny punkt decyzyjny 
parametryzujący wszystkie działania poprzez kryterium 
ochrony danych osobowych w oparciu o przepisy prawa 
w tym zakresie. Doradca i jego wiedza może być takim 
punktem odniesienia.  

Jak w każdym przypadku nowych regulacji prawnych, za-
angażowanie prawnika w procesie dostawczym do GDPR 
wydaje się oczywistością. Przez najbliższe półtora roku 
dużo pracy czeka nie tylko administratorów i procesorów, 
ale również doradców.

Prawnicze podejście do nowego 
tematu (interpretacja przepisów), 
wiedza ogólna z zakresu prawa 
(nie tylko w ramach GDPR), bliskość 
źródeł informacji prawnych (np. 
o pracach legislacyjnych), ale także 
specjalistyczna wiedza branżowa 
mogą okazać się niezbędne w proce-
sie dostosowawczym do GDPR.

KIEDY POTRZEBNY DORADCA?
Koncepcja ochrony danych osobowych wg GDPR w pew-
nych obszarach pozostała niezmieniona (np. przepisy mają 
zastosowanie do wszelakiego rodzaju procesów przetwarza-
nia danych osobowych osób fi zycznych). 

Są jednak takie obszary – jak np. nowe obowiązki w zakresie 
bezpieczeństwa danych osobowych (np. ocena skutków dla 
ochrony danych osobowych), które mocno wpłyną na biznes, 
także z perspektywy kosztów. I choć unijna reforma w zakre-
sie danych osobowych to nie całkowita rewolucja, zarówno 
administratorzy i procesorzy (podmioty przetwarzające dane) 
zdają sobie sprawę z nowego wymiaru odpowiedzialności 
za nieprzestrzeganie nowych przepisów. Dokładając do tego 
szereg źródeł regulacji w zakresie ochrony danych osobo-
wych, administratorzy i procesorzy nie mogą po prostu 
czekać do 24 maja 2018 r. i nie zrobić nic.

POMOC WE WDROŻENIU NOWYCH 
PRZEPISÓW
Niektórzy administratorzy i procesorzy są już w trakcie 
procesu przygotowawczego. Inni są jednak na początko-
wym etapie. Do osiągnięcia pełnej zgodności i gotowości 
administratorzy i procesorzy będą potrzebowali zespołu 
niezbędnych ludzi. Z pewnością będą to osoby odpowie-
dzialne za zarządzanie daną jednostką, jak obecni Admi-
nistratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI) czy osoby 
faktycznie pełniące podobne funkcje (niezarejestrowane 
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Specjalizuje się w transakcjach M&A, 
jego doświadczenie obejmuje szcze-
gólnie obszar prawa nowoczesnych 
technologii, w tym z zakresu ochrony 
baz danych i danych osobowych. 
Uczestniczy w międzynarodowych 
projektach obejmujących  połączenia 
i przejęcia podmiotów gospodarczych. 
W KPMG od ponad 10 lat jako radca 
prawny z powodzeniem występuje 
w sprawach sądowych i negocja-
cjach dla klientów. Ukończył studia 
magisterskie i podyplomowe na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz aplikację sądową.

Specjalizuje się w prawie handlowym 
i umów, ochronie danych osobowych, 
prawie własności intelektualnej,  
prawie ochrony konsumentów 
oraz prawie pracy. Świadczy usługi 
prawne dla podmiotów krajowych 
i zagranicznych z różnych branż. 
Uczestniczy w projektach związanych 
z zakładaniem i badaniem podmiotów 
gospodarczych, a także badaniem 
i nabywaniem nieruchomości. 
Posiada doświadczenie w przygo-
towywaniu i negocjowaniu umów 
dotyczących baz danych, w tym 
danych osobowych, przeprowadzaniu 
audytów prawnych (due dilligence).  
W kancelarii prawnej D. Dobkowski 
od 2008 r., radca prawny od 2010 r.

Michał Wołoszczuk 
radca prawny w kancelarii 

prawnej D. Dobkowski sp.k., 
stowarzyszonej z KPMG w Polsce, 

biuro w Poznaniu
mwoloszczuk@kpmg.pl

Katarzyna Wojciechowska 
radca prawny w kancelarii 

prawnej D. Dobkowski sp.k., 
stowarzyszonej z KPMG w Polsce, 

biuro w Poznaniu
kwojciechowska@kpmg.pl

przykładowe Obszary 
doradztwa prawnego

1.
Dokonanie oceny 
aktualnego stanu 
ochrony danych 

osobowych.

2.
Ocena zakresu zastosowania 
GDPR dla danej organizacji 

– np. czy po rozszerzeniu tery-
torialnego zakresu stosowania 
GPDR będzie mieć zastosowa-

nie do podmiotu dotychczas 
niepodlegającego pod krajowe 

przepisy danego państwa 
członkowskiego. 

4.
Pomoc w ocenie wpływu zmian prze-

pisów na biznes – nie tylko na zasadzie 
wskazania, z jakimi nowymi obowiązkami 
należy się zmierzyć (a czasem nawet ze 
wskazaniem, co dzisiaj jest dalekie od 
zgodności z przepisami o ochronie da-

nych osobowych), ale także jak to zrobić. 
Z uwagi na to, iż obecnie nie są jeszcze 
znane przepisy krajowe (będzie uchwa-
lona nowa ustawa dot. ochrony danych 
osobowych) już od samego początku 

niezbędne jest monitorowanie 
procesu legislacyjnego, 

(kierunek krajowy). 

3.
 

Wyjaśnienie podstaw 
unijnej reformy i zaprezen-
towanie od strony prawnej 

podstaw nowego podej-
ścia do ochrony danych 
(szczególnie podejścia 
risk-based approach). 

5.
 

Uczestniczenie w procesie 
opracowywania i wdra-
żania zmian, które może 
poprzedzić audyt prawny. 
Istotne znaczenie będą 

miały także szkolenia oko-
łowdrożeniowe.

Rysunek nr 1
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DYREKTORZY IT
LIDERAMI TRANSFORMACJI 

CYFROWEJ?

Szybki rozwój technologii, jakiego 
jesteśmy świadkami, w istotny 
sposób wpływa na funkcjonowanie 
dzisiejszych przedsiębiorstw. 
Powszechność rozwiązań mobilnych 
i pojawianie się nowych technologii, 
takich jak usługi w chmurze, 
zaawansowana analityka i cognitive 
computing (czyli nowa, „ucząca 
się” architektura systemów 
obliczeniowych) otwierają przed 
firmami wiele możliwości.

PUNKT ZWROTNY 35
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B adania pokazują, że innowacje 
technologiczne, powodujące 
rewolucję cyfrową, w 27% zwią-

zane są z dostarczaniem produktów 
i usług, a w 23% dotyczą wdrażania 
nowych, cyfrowych form angażowania 
klientów. 

STRATEGIA CYFROWA 
FIRM
Wykorzystanie nowoczesnych rozwią-
zań informatycznych, szczególnie w do-
bie czwartej rewolucji przemysłowej, 
postrzegane jest przez kierownictwo 
fi rm jako narzędzie rozwoju i uzyskania 
przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie 
zarządy zdają sobie sprawę, że zanie-
chanie zmian w tym obszarze może 
mieć poważne konsekwencje. Z tego 
powodu coraz więcej fi rm pracuje nad 
strategią cyfrową – już teraz korpora-
cyjną strategię cyfrową posiada ponad 
35% fi rm. Właścicielem strategii 
cyfrowej jest najczęściej zarząd fi rmy, 
zaś w Polsce i innych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej strategia cyfro-
wa często znajduje się w rękach IT.

PERSPEKTYWA ZMIAN
Zmieniające się otoczenie 
i świadomi cyfrowo klienci 
sprawiają, że dzisiejszy biznes 
musi działać szybko i elastycz-
nie. Sam biznes ma coraz 
większą wiedzę o nowych 
technologiach, jest też w sta-
nie rozwijać własne rozwią-
zania, wkraczając tym samym 
w domenę zarezerwowaną do-
tychczas wyłącznie dla działu 
IT. Dostępność nowych tech-
nologii, mnogość możliwości 
pozyskiwania nowoczesnych 
rozwiązań oraz doskonale 
zorientowani cyfrowo interesa-
riusze – to wszystko zwiastuje 
ogromne zmiany w funkcjono-
waniu prawie każdej organi-
zacji, a także wiąże się z ryzy-
kiem odsunięcia działów IT na 
boczny tor.

CO ZMIANY ZWIĄZANE 
Z ROZWOJEM OZNACZAJĄ 
DLA MENEDŻERÓW IT? 
Globalne badanie liderów IT (CIO) 
przeprowadzone w 2016 r. przez KPMG 
i Harvey Nash w 82 krajach na świecie, 
w tym w Polsce, jednoznacznie wykaza-
ło, że według większości liderów IT 
rola IT jako wsparcia biznesu nie jest
już wystarczająca. Biznes stał się 
bowiem świadomym i bardzo wymaga-
jącym klientem. Nie oczekuje od IT już 
tylko utrzymania systemów, ale również 
innowacyjności i aktywnego udziału 
w kreowaniu i wdrażaniu nowatorskich 
pomysłów. Miarą sukcesu fi rmy stają 
się szybkość i elastyczność, pozwalają-
ce w jak najkrótszym czasie przekształ-
cić innowacyjne pomysły w gotowe 
produkty i usługi. 

Elastyczne i szybkie działanie wymaga 
współdziałania IT i biznesu, dlatego to 
właśnie „lepsza współpraca z bizne-
sem” to obecnie główny cel działania 
dyrektora IT, będący jednym spośród 
najważniejszych w ujęciu globalnym 
priorytetów CIO, który zyskał na znacze-
niu w ciągu ostatnich 3 lat. 

Menedżerowie IT są świadomi tego, że 
ich rola w organizacjach ulega istotnej 
transformacji. Dotychczas zdobyta wie-
dza i doświadczenie pozwalają im działać 
w nowy, dotychczas nieobserwowany 
sposób, wyraźnie ukierunkowany w stro-
nę biznesu (już dziś 4/10 CIO spędza co 
najmniej 1 dzień w tygodniu, realizując 
zadania niezwiązane z IT). Nowe zadania 
nie zwalniają ich jednak z odpowiedzial-
ności za codzienne dostarczanie naj-
wyższej jakości usług na rzecz biznesu. 
Nadal fundamentalnym oczekiwaniem 
wobec dyrektorów IT jest niezawodne 
dostarczanie technologii, która pozwa-
la na sprawne realizowanie bieżącej 
działalność operacyjnej. Tylko spełnienie 
tego wymagania pozwoli liderom IT 
na zrobienie kroku w kierunku pozycji 
eksperta technologicznego, strategicz-
nego partnera zarządu, lidera cyfrowej 
transformacji. Tegoroczne badania CIO 
pokazały, że aż 55% liderów IT uważa, 
że ich kariera w ciągu najbliższych 5 lat 
rozwinie się poza IT, podczas gdy 23% 
z nich stwierdza, że zmieniając rolę, 
dołączy do kierownictwa fi rmy, które jak 
nigdy dotąd potrzebuje ich cyfrowych 
umiejętności.

Rysunek nr 1

Przemysł muzyczny 
najlepszym przykładem 

rewolucji cyfrowej 
i „powrotu do przeszłości”

KAŻDA CYFROWA REWOLUCJA 
ZMIENIA ISTNIEJĄCY PORZĄDEK, KREUJE 
NOWYCH ZWYCIĘZCÓW, POZOSTAWIAJĄC 

W TYLE TYCH, KTÓRZY NIEWYSTARCZAJĄCO 
SZYBKO DOSTOSOWUJĄ SIĘ DO 

ZACHODZĄCYCH ZMIAN. 

1960-1970
PŁYTY 

WINYLOWE

1980s
KASETY

1990
PŁYTY CD

2002-2013
PROGRAMY 

ODTWARZAJĄCE 
PLIKI AUDIO 

I WIDEO 
NP. iTUNES

2013+
SERWISY 

STREAMINGOWE, 
NP. SPOTIFY
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Od ponad 15 lat zajmuje się 
doradztwem biznesowym, 
w szczególności doradztwem IT. 
Łączy wiedzę prawną z zakresu 
prawa karnego i bezpieczeństwa 
informacji ze specjalistyczną wie-
dzą IT. Jej doświadczenie obejmuje 
realizację projektów dotyczą-
cych strategii IT, architektury 
korporacyjnej, reorganizacji IT, 
a także projektowania i wdrażania 
rozwiązań informatycznych.

Aleksandra Suchorzewska 
starszy menedżer w dziale 
Management Consulting 

w KPMG w Polsce
asuchorzewska@kpmg.pl

Rysunek nr 2

Rewolucja cyfrowa napędza organizacje 
do transformacji roli IT

NOWE OCZEKIWANIA
Umiejętności inżynierskie i programi-
styczne to dziś za mało. Od liderów IT 
wymaga się obecnie głębokiej wiedzy 
na temat biznesu, zarządzania i kon-
trolingu. Wielu z nich uzupełnia tzw. 
kompetencje miękkie, aby coraz lepiej 
i efektywniej współpracować z biz-
nesem i rozmawiać językiem potrzeb 
i korzyści biznesowych. Zmiana, o której 
mowa, dotyczy nie tylko roli samych 
liderów IT, ale również całego obszaru. 
Wymaga reorganizacji pracy zarówno 
departamentów IT, jak i biznesu, która 
prowadzi do zwiększenia efektywności 

współpracy i otwarcia się na nowe 
możliwości, jakie daje nam rozwój 
technologii. Przed menedżerami IT stoją 
zatem nowe wyzwania, wymagające od 
nich przejścia z myślenia operacyjnego 
w stronę myślenia kreatywnego.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY KOLEJNEGO 
NUMERU „PUNKTU ZWROTNEGO” 
I ZAPOZNANIA SIĘ Z GLOBALNYMI 
TRENDAMI I KIERUNKAMI ZMIAN 

W ORGANIZACJI NOWOCZESNYCH 
DEPARTAMENTÓW IT.
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DOJRZAŁOŚĆ Z PERSPEKTYWY TIME-TO-MARKET 
ORAZ ELASTYCZNOŚCI

WE INTRODUCE 
ICT TO THE 
BUSINESS

WE INSTRUCT 
THE BUSINESS

IT JEST WIODĄCE.

WE SUPPORT THE BUSINESS

IT WSPIERA BIZNES POPRZEZ 
TECHNOLOGIĘ I APLIKACJE.

WE ENABLE THE BUSINESS

ICT WSPIERA BIZNES POPRZEZ TECHNOLOGIĘ 
I APLIKACJE. ŻĄDANIA BIZNESOWE SĄ WIODĄCE.

WE INNOVATE THE BUSINESS

DIGITAL NAPĘDZA BIZNES. ICT MA SILNĄ ORIENTACJĘ 
NA KLIENTÓW BIZNESOWYCH, KONCENTRUJE SIĘ NA ICH 
ŻĄDANIACH I NAPĘDZA NOWE INICJATYWY.

WE MAKE NO DISTINCTION BETWEEN IT AND BUSINESS 

BIZNES I IT WZAJEMNIE SIĘ WSPIERAJĄ, DUŻY POTENCJAŁ 
W POŁĄCZONYCH ZESPOŁACH.
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