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›› PKB w Polsce rośnie w tempie 
istotnie szybszym niż w „starej 
Unii”, co przyciąga zainteresowanie 
inwestorów i sprzyja decyzjom 
o fuzjach i przejęciach. Jednocześnie 
nie spodziewamy się na razie 
podwyżek stóp procentowych, a więc 
koszt pieniądza będzie utrzymywał się 
na niskim poziomie. 

M O C N Y 
PUNKT

WYWIAD >

FUZJE  
I PRZEJĘCIA  

– POLSKIE 
PERSPEKTYWY

O bieżącej sytuacji na rynku fuzji 
i przejęć w Polsce, a także o jego 
specyfice, opowiada w rozmowie 

z redakcją Krzysztof Klamut.

Punkt Zwrotny PZ ›: Jakie będą kolejne mie-
siące na rynku fuzji i przejęć w Polsce?

KRZYSZTOF KLAMUT: 
Ostatnie trzy lata, zarówno w regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej, jak i globalnie, były bardzo udane, jeśli chodzi 
o aktywność na rynku fuzji i przejęć. Dość powiedzieć, 
że po latach słabszych poziom aktywności mierzony liczbą 
transakcji przekroczył ten z lat 2007-2008, czyli z okresu 
przed pierwszą falą kryzysu finansowego. Szereg eks-
pertów wieszczy zakończenie dobrej koniunktury gospo-
darczej, ale tak naprawdę mało kto się spodziewa, żeby 
trend mógł się odwrócić w roku bieżącym. Spodziewam 
się zatem, że cały 2018 r. będzie udany. PKB w Polsce 
rośnie w tempie istotnie szybszym niż w „starej Unii”, 
co przyciąga zainteresowanie inwestorów i sprzyja decy-
zjom o fuzjach i przejęciach. Jednocześnie nie spodzie-
wamy się na razie podwyżek stóp procentowych, a więc 
koszt pieniądza będzie utrzymywał się na niskim poziomie. 
Jest to istotne, gdyż pomimo że korporacje mogą pochwa-
lić się niespotykanymi zapasami gotówki na swoich bilan-
sach, to istotna część transakcji jest transakcjami lewa-
rowanymi, gdzie użycie kredytu stanowi istotny element 
efektywności inwestycji. Dotyczy to w szczególności inwe-
stycji przeprowadzanych przez inwestorów finansowych. 

KRZYSZTOF KLAMUT
partner i szef zespołu fuzji i przejęć 
w grupie Deal Advisory  
w KPMG w Polsce
kklamut@kpmg.pl

Specjalizuje się w doradztwie 
przy fuzjach i przejęciach zarówno 
w Polsce, jak i Europie Środkowo- 
-Wschodniej. W KPMG od 1990 r.  
Absolwent Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie i City 
University w Nowym Jorku. 
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gracza oferowałby znaczącą pozycję na rynku. Stąd też 
bardzo istotną część transakcji nabywania naszych lokal-
nych podmiotów przeprowadzają firmy polskie oraz fun-
dusze PE mające siedzibę w Polsce. Wiele z tych trans-
akcji jest motywowanych konsolidacją rozdrobnio-
nego rynku, co dla inwestora zagranicznego, którego 
w Polsce jeszcze nie ma, może być strategią wielce 
ryzykowną, w szczególności jeśli mówimy o firmie 
czy sektorze nastawionym przede wszystkim na rynek 
polski. Jeśli nie prowadzi on działalności w Polsce, kupi 
firmę dajmy na to nr 6 czy 7 w danym sektorze i nie 
będzie w stanie przeprowadzić tzw. transakcji add-on, 
czyli dokupić kolejnej firmy z branży, jest wielce prawdo-
podobne, że nie odniesie sukcesu na tym rynku. Myślę, 
że megatransakcje w tym roku będą dwie lub trzy, raczej 
nie więcej. Będą generowały one duży szum medialny, 
ale zdecydowaną większość przejęć, jak co roku, będą 
stanowiły tzw. midcapy. 

PZ › Czy widoczny jest wzrost zainteresowania 
polskimi aktywami ze strony inwestorów 
zagranicznych?

KK ›  Tak i są przesłanki ku temu, że to zainteresowanie 
będzie dalej rosło, ale, jak już wspomniałem powy-
żej, inwestorzy ci napotykają na szereg ograniczeń. Nie-
jednokrotnie pracując jako doradcy dla takich inwesto-
rów, widzimy, że nie są oni w stanie znaleźć celu przeję-
cia, który by spełniał ich aspiracje. Może w tym pomóc 
Brexit, ponieważ nie jest wykluczone, że niektórzy 
inwestorzy będą się wycofywać z rynku brytyjskiego 
i szukać ciekawszych opcji. Widać też rosnące zainte-
resowanie aktywami z regionu ze strony inwestorów 
azjatyckich, w tym przede wszystkim chińskich, aczkol-
wiek trudnością tutaj jest czas podejmowania decyzji 
i realność przekonania ich, że inwestycja w Polsce jest 
dobrym krokiem np. do wejścia do Unii Europejskiej. 
KPMG posiada oczywiście silną obecność na rynku 
chińskim, więc dotarcie do tych potencjalnych inwesto-
rów nie stanowi dla nas problemu, natomiast wystarczy 
popracować kilka dni wspólnie z kolegami z Szanghaju 
czy Pekinu tam na miejscu, żeby dobitnie zauważyć, 
że cały region Chin oraz Azji Południowo-Wschodniej 
oferuje tak wiele możliwości inwestycyjnych, będą-
cych do tego tak blisko, że jeśli dany inwestor nie ma 
w swojej strategii ekspansji do Europy, to zainteresowa-
nie go aktywami w Polsce będzie trudne. Również stra-
tegia ekspansji globalnej takiego inwestora nie do końca 
nam pomoże, bo wtedy będzie on porównywał korzy-
ści z inwestycji w Polsce np. z korzyściami z inwestycji 
w USA, co może różnie wróżyć.

PZ › Które kraje oprócz Polski są ciekawym ryn-
kiem w Europie Środkowo-Wschodniej pod 
kątem M&A?

KK ›  Na znaczeniu zyskuje m.in. Rumunia z uwagi na skalę 
rynku lokalnego i, jak się wydaje, dzięki uporaniu się 
z wizerunkiem kraju nieprzejrzystego i trapionego 
korupcją, natomiast pozostałe kraje są zdecydowa-
nie mniejsze, mniej liczebne i potencjał rozwoju rynku 
M&A jest tam niższy. Wydaje się też, że konsekwencją 
mniejszego napływu inwestycji M&A na te rynki była 
relatywnie duża skala inwestycji typu greenfield pro-
dukujących na rynki globalne czy paneuropejskie, gdyż 

lokalne władze starały się za wszelką cenę tych inwe-
storów międzynarodowych przyciągnąć.

PZ › Czy coraz więcej polskich firm decyduje się 
na ekspansję zagraniczną?

KK ›  Tak, widać taką tendencję. Wiele przedsiębiorstw 
urosło już na tyle mocno, że Polska staje się dla nich 
za mała lub też są na tyle dobrze zorganizowane i posia-
dają konkurencyjny produkt, że decydują się na taki 
odważny ruch. W 2017 r. mieliśmy ponad 20 takich 
przykładów, że krajowe firmy z sukcesem sfinalizo-
wały zagraniczne transakcje. Różne są modele i prze-
słanki takich decyzji. Zdarza się np., że firma ma bardzo 
dobry produkt, ale nie jest się w stanie przebić z nim 
na rynkach zagranicznych. Wówczas może kupić lokal-
nego konkurenta i oferować swoje produkty pod jego 
markami. W mojej opinii, aby taka inwestycja zaowoco-
wała zakładanym wzrostem i synergiami i nie zachwiała 
sytuacją polskiej spółki matki, podmiot decydujący się 
na takie przejęcie powinien być dojrzały organizacyjnie, 
mieć precyzyjny plan działania i lokalny management 
do wsparcia swojej inicjatywy. Najłatwiej zaś znaleźć 
pieniądze na sfinansowanie takiego przejęcia.

PZ › Na koniec proszę jeszcze powiedzieć, jak 
kształtują się wyceny aktywów w Polsce?

KK ›  Systematycznie rosły one przez ostatnie dwa, trzy 
lata, co paradoksalnie sprawia, że stronom coraz trud-
niej jest osiągnąć porozumienie. Jeśli różnica w cenie 
wynosi np. do 15%, to można jeszcze taką transakcję 

„poskładać”. Natomiast jeśli jest zdecydowanie wyższa, 
to o porozumienie jest już bardzo trudno. Wydaje się, 
że na dużą barierę mogą napotykać tutaj szczególnie 
fundusze PE. Cóż z tego, że przejmowany podmiot jest 
atrakcyjny i oferuje potencjał rozwojowy, jeśli zapłace-
nie wysokiej ceny na wejściu neguje realną możliwość 
odsprzedaży danego aktywa za kilka lat po oczekiwanej 
stopie zwrotu?

PZ › Dziękuję za rozmowę. ■

RANKING DORADCÓW  
FINANSOWYCH  
PRZY TRANSAKCJACH  
FUZJI I PRZEJĘĆ
KPMG ponownie zostało liderem Rankingu 
Doradców Finansowych przy transakcjach fuzji 
i przejęć (M&A) ogłoszonych w Polsce według 
Thomson Reuters. W samym 2017 r. KPMG 
doradzało przy 9 transakcjach, a dodatkowo 
zajęło pierwsze miejsce pod względem 
transakcji zakończonych w Polsce sukcesem 
w ciągu ostatnich 10 lat (wg liczby transakcji).
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na rozwój, co w dobie taniego pieniądza straciło swoją 
rację bytu. Po drugie, w ostatnim czasie spółki i ich 
przedstawiciele zostali obarczeni dodatkowymi obowiąz-
kami informacyjnymi i restrykcjami związanymi z dostę-
pem do informacji – otoczenie regulacyjne zrobiło się 
wyraźnie trudniejsze. Za naruszenie przepisów mene-
dżerom grożą bardzo wysokie kary. Rozterki z tym zwią-
zane mają nawet firmy, które nie zmieniają swojej struk-
tury właścicielskiej, a co dopiero podmioty, które pozy-
skują nowego, kontrolującego inwestora prywatnego, 
który do tego ma zazwyczaj ambitne plany rozwoju, 
o których nie chce opowiadać całemu rynkowi w szcze-
gółach ex ante. To wszystko przemawia raczej za deli-
stingami niż za debiutami.

PZ › Które branże w Polsce są dla przejmujących 
najbardziej atrakcyjne?

KK ›  W tej kwestii od lat zmienia się niewiele. Ciekawe są sek-
tory FMCG, mediowy, IT oraz inne związane z usługami, 
np. finansowymi. Moim zdaniem ten ostatni ma przed 
sobą bardzo dużą perspektywę wzrostu, znacznie więk-
szą niż w Europie Zachodniej, i widzimy tu rosnące zainte-
resowanie inwestorów, również zagranicznych, tego typu 
aktywami. Wiele transakcji wydarzyło się także ostatnio 
w branży opakowaniowej. Jest to sektor, który korzysta 
ze znakomitej koniunktury gospodarczej w Polsce, ale też, 
dzięki dużym inwestycjom w nowoczesny park maszy-
nowy i w dalszym ciągu tańszej sile roboczej, potrafi sku-
tecznie zdobywać rynki „starej Unii”.

PZ › A czy można spodziewać się fuzji i przejęć 
w sektorach regulowanych?

KK ›  Nawet jeśli tak, to będą one inicjowane przez państwo. 
Natomiast, ze względu na szereg ryzyk, aktywa z tych 
branż nie cieszą się dużym zainteresowaniem inwesto-
rów prywatnych. Choć trzeba też odnotować, że róż-
nego rodzaju ryzyka mogą także dotknąć sektor pry-
watny, czego dobitnym przykładem jest wprowadzenie 
zakazu handlu w niedzielę. 

PZ: Czy możemy spodziewać się w tym roku 
choć kilku „megaprzejęć”?

KK ›  Polski rynek jest jeszcze mocno rozdrobniony i rzadko 
zdarzają się duże transakcje, w których zakup danego 

Warto odnotować, że w ostatnim czasie wiele fundu-
szy typu Private Equity (PE) zebrało kapitał na inwesty-
cje i aktualnie poszukują one ciekawych aktywów, stąd 
też należy mieć nadzieję, że dostępność taniego finanso-
wania dłużnego da impuls dla aktywności na tym rynku. 
Z reguły więcej transakcji zawieranych jest w drugiej poło-
wie roku, natomiast z punktu widzenia doradcy pracują-
cego przy całym cyklu transakcji M&A (która zazwyczaj 
trwa ok. 9 miesięcy) widzimy, że liczba rozmów i zapytań 
dotyczących transakcji w pierwszym kwartale 2018 była 
bardzo wysoka.

PZ ›  Czy kwestia sukcesji w Polsce nadal po-
maga rynkowi M&A?

KK ›  Kwestia sukcesji, czy raczej jej braku, napędza polski 
rynek M&A od kilku lat. Odkąd zaczęło się o tym 
głośno mówić, brak sukcesji stał się bardzo wiary-
godnym powodem poszukiwania nowego właści-
ciela. Z jednej strony przedsiębiorca rozważający sprze-
daż firmy z tego właśnie powodu otwarcie dekla-
ruje, że po wielu latach ciężkiej pracy chciałby zająć się 
czymś innym czy po prostu odpocząć, z drugiej strony 
to są jeszcze przeważnie ludzie w pełni sił, którzy nie 
mają noża na gardle, że muszą sprzedać firmę „tu 
i teraz”. Wiele z takich rozmów toczy się już parę lat 
i sporo przemawia za tym, że w 2018 r. możemy mieć 
apogeum transakcji, wynikających z problemów przed-
siębiorców z sukcesją. 

PZ ›  Na ile atrakcyjną formą sprzedaży biznesu 
pozostaje nadal giełda? W ostatnich la-
tach obserwujemy wyraźnie więcej deli-
stingów niż debiutów. 

KK ›  Nie jest wykluczone, że na razie taka tendencja się 
utrzyma. Po pierwsze, nasza giełda w ostatnich latach 
nie urosła tak mocno jak inne zagraniczne parkiety 
i duża część spółek jest nadal atrakcyjnie (czyli taniej) 
wyceniana, co może skłaniać inwestorów do prze-
jęć i wycofywania tych podmiotów z giełdy. Należy tu 
pamiętać o powodach, dla których wiele z takich firm 
quasi-prywatnych (gdzie nadal największym akcjonariu-
szem bezpośrednim lub pośrednim jest jej założyciel) 
znalazło się na giełdzie. Było to poszukiwanie kapitału 

Polski rynek jest jeszcze mocno rozdrobniony 
i rzadko zdarzają się duże transakcje, w których 
zakup danego gracza oferowałby znaczącą 
pozycję na rynku. Stąd też bardzo istotną 
część transakcji nabywania naszych lokalnych 
podmiotów przeprowadzają firmy polskie oraz 
fundusze PE mające siedzibę w Polsce. 
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Dynamiczna branża
Wbrew przewidywaniom niektó-
rych ekonomistów zapowiadających 
powolny zmierzch branży nowocze-
snych usług biznesowych w Polsce, 
która miałaby przegrać konkurencję 
z krajami o niższych kosztach pracy, 
sektor ten wciąż rozwija się bardzo 
dynamicznie. Zgodnie z ostatnimi 
raportami branżowymi w Polsce obec-
nie działa ponad 1100 centrów usług, 
zatrudniających ponad 244 tys. pracow-
ników (15% wzrostu w ciągu 2017 r.). 
Mało tego, sektor wciąż wykazuje ten-
dencję wzrostową i przewiduje się, 
iż do 2020 r. zatrudnienie w tej branży 
przekroczy 300 tys. osób.

OŚRODKI   
NOWOCZESNYCH 
USŁUG BIZNESOWYCH
W bardzo dużych ośrodkach, 
takich jak Kraków, Warszawa 
czy Wrocław, w sektorze 
nowoczesnych usług 
biznesowych pracuje już 
ponad 40 tys. osób. Centra 
usług wspólnych rozwijają się 
również w innych miastach, 
gdzie liczba centrów oraz 
zatrudnienie wykazują 
tendencję wzrostową. Obecnie 
do najszybciej rozwijających 
się nowych ośrodków należą 
Trójmiasto, Łódź, Poznań, 
Bydgoszcz oraz Rzeszów.

Około 20% sektora nowoczesnych 
usług biznesowych dotyczy usług 
z zakresu księgowości i finansów. 
Mówimy tu zarówno o centrach usług 
wspólnych (SSC), które świadczą 
usługi na potrzeby wewnętrzne danej 
korporacji, jak i o centrach prowadzo-
nych przez wyspecjalizowane globalne 
firmy usługowe oferujące outsourcing 
działów księgowych i finansowych 
(BPO). 

Wzrost kompetencji 
Obok usług IT usługi finansowo-księgowe 
były jednymi z pierwszych, które 
przenoszono z centrali do centrów 
usług wspólnych, dlatego też zakres 
tych usług znacznie się rozwinął 

na przestrzeni ostatnich lat. Początkowo 
rola SSC w zakresie usług finansowo-
-księgowych ograniczała się do pro-
stych zadań: procesowania faktur zaku-
powych, realizacji płatności, ewiden-
cjonowania transakcji oraz prostej 
sprawozdawczości zarządczej. W kolej-
nych latach centra przejmowały coraz 
więcej obowiązków i odpowiedzialno-
ści od centrali. SSC zaczęły odpowiadać 
za procesy sprzedaży, ściąganie należ-
ności, sporządzanie sprawozdań i rapor-
tów finansowych oraz rozbudowane 
raportowanie zarządcze (np. przygoto-
wywanie budżetów operacyjnych czy 
też prognoz przepływów pieniężnych). 
Wiązało się to z koniecznością rozbu-
dowy zespołów oraz zatrudniania coraz 
bardziej wykwalifikowanych specjali-
stów. Jednocześnie do SSC następował 
transfer wiedzy z centrali, które zwal-
niały specjalistów od finansów i księgo-
wości w macierzystych spółkach grupy, 
zastępując ich równie wykwalifikowaną, 
ale tańszą kadrą w Polsce. Obecnie 
spotyka się sytuacje, kiedy w lokalnych 
spółkach nie ma w ogóle kadry finan-
sowo-księgowej i całość funkcji jest 
wykonywana w SSC lub działy finan-
sowe są ograniczone do bardzo małego 
zespołu, który pracuje na danych uzy-
skanych z SSC. 

Wyzwania dla audytorów
Zmiana modelu biznesowego przez 
globalne korporacje i skoncentrowanie 
większości swoich funkcji finansowo-
-księgowych w centrach usług wspól-
nych wymusiła również zmianę 
w podejściu audytora do badania 

››

››

P U N K T 
WYJŚCIA

– NOWE WYZWANIA 
PRZED SPÓŁKĄ 
I AUDYTOREM

Nowoczesne usługi biznesowe to sektor, który 
musi elastycznie dopasowywać się do rynkowych 
realiów. W obszarze związanym z audytem staje 

on w obliczu nowych wyzwań. Prezentujemy 
najczęściej pojawiające się problemy.

AUDYT 
SPÓŁEK 

KORZYSTAJĄCYCH 
Z CENTRÓW USŁUG 

WSPÓLNYCH

sprawozdań finansowych takiej grupy. 
Klienci coraz częściej oczekują, iż bada-
nie zostanie przeprowadzone w SSC, 
w miejscu, gdzie jest prowadzona 
księgowość oraz gdzie pracują osoby 
mające wiedzę o spółce, jej procesach, 
oraz które są odpowiedzialne za prowa-
dzenie jej ksiąg finansowych i sporzą-
dzenie sprawozdań finansowych. 
Wymagało to od audytora całkowitej 
zmiany koncepcji badania. Wcześniej 
badania były przeprowadzane w cen-
trali grupy kapitałowej, gdzie zespół 
audytorski wykonywał większość pro-
cedur związanych z badaniem skonsoli-
dowanego sprawozdania finansowego. 
Dodatkowo lokalne zespoły audytor-
skie, zlokalizowane w krajach, w których 
miały siedziby spółki wchodzące w skład 
grupy kapitałowej, wykonywały badania 
lub przeglądy pakietów grupowych, spo-
rządzanych dla celów konsolidacji, oraz 
przeprowadzały audyt statutowych spra-
wozdań finansowych danej spółki.
Obecnie większość procedur audy-
towych można wykonać w SSC, 
w jednym miejscu, przez jeden zespół 
audytorski, który będzie współpraco-
wał z SSC i będzie mógł przeprowa-
dzić badanie zarówno dla potrzeb bada-
nia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, jak i dla celów raportowa-
nia statutowego. Rezultaty swoich prac 
zaraportuje do audytora grupowego oraz 
lokalnych audytorów odpowiedzialnych 
za badania statutowe. Wszystko zależy 
od stopnia rozwoju danego SSC oraz 
od podejścia audytora. 

I tutaj pojawia się problem. Niestety, 
międzynarodowe standardy badania 
nie adresują bezpośrednio kwestii prze-
prowadzenia audytu grup kapitałowych 
korzystających z centrów usług wspól-
nych i nie podają wytycznych na temat 
tego modelu badania. W związku z tym 
audytorzy muszą opierać się na ogól-
nych zapisach międzynarodowych 
standardów badania i odpowiednio 
je stosować, biorąc pod uwagę spe-
cyfikę klienta oraz zakres kompeten-
cji danego SSC. Niestety, wciąż wiąże 
się to z wieloma problemami, z których 
do najważniejszych należą: 

+  odpowiednie zaplanowanie badania, 
+  alokacja pracy pomiędzy audytora gru-

powego i audytora SSC,
+  współpraca z SSC. 

Obok usług IT usługi 
finansowo-księgowe były 
jednymi z pierwszych, 
które przenoszono 
z centrali do centrów 
usług wspólnych, 
dlatego też zakres 
tych usług znacznie się 
rozwinął na przestrzeni 
ostatnich lat.

P U N K T 
WYJŚCIA>
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Brak formalnego 
i jasnego podziału 
odpowiedzialności 
pomiędzy SSC 
i centralę komplikuje 
w znacznym stopniu 
prawidłową alokację 
prac pomiędzy 
audytora grupowego 
i audytora SSC 
oraz uniemożliwia 
wykonanie 
całościowych 
procedur w jednym 
miejscu, co istotnie 
wydłuża proces 
badania. 

Od firm audytorskich duża 
skala projektów SSC wymaga 
zaangażowania większej liczby 
pracowników, co może powodować 
problemy z obsadą innych projektów.

P U N K T 
WYJŚCIA

PRZEMYSŁAW 
BORYCZKA 
dyrektor w dziale audytu 
ogólnego w KPMG w Polsce, 
biuro w Krakowie
pboryczka@kpmg.pl

Posiada ponad 18-letnie do-
świadczenie zawodowe. 
Kieruje zespołami przeprowa-
dzającymi badania jednost-
kowych i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych 
sporządzanych zgodnie z pol-
skimi oraz międzynarodowy-
mi standardami sprawozdaw-
czości finansowej. Prowadzi 
szkolenia z zakresu MSSF 
oraz wybranych zagadnień 
z rachunkowości. 
Specjalizuje się w audycie 
centrów usług wspólnych 
(SSC), w tym we wsparciu au-
dytora grupowego przy bada-
niu dużych grup kapitałowych 
korzystających z SSC lub BPO. 
Ma kwalifikacje biegłego rewi-
denta oraz ACCA.

P U N K T 
WYJŚCIA

SPECYFIKĘ WYSTĘPUJĄCYCH 
PROBLEMÓW OPISUJEMY DOKŁADNIEJ 
W PONIŻSZYCH PUNKTACH. 
I Planowanie badania 
W celu prawidłowego zaplanowania 
badania należy m.in. bardzo dobrze rozu-
mieć działalność spółki, posiadać wiedzę 
o istotnych zdarzeniach i transakcjach 
zaistniałych w ciągu roku, informacje 
o kluczowych kwestiach księgowych, 
procesach oraz o systemie i jakości 
sprawozdawczości finansowej. W przy-
padku grup kapitałowych korzystających 
z SSC taka wiedza jest w dużej mierze 
podzielona pomiędzy SSC i spółkę. 
Dodatkowo, w SSC wiedza jest roz-
proszona pomiędzy wielu pracowni-
ków, odpowiedzialnych za różne procesy 
dotyczące danej spółki. 

Za odpowiednie zaplanowanie bada-
nia, w tym identyfikację ryzyk, usta-
lenie progu istotności, wyznacze-
nie istotnych pozycji sprawozda-
nia finansowego oraz za zaplanowa-
nie odpowiednich procedur badania 
odpowiada kluczowy biegły rewi-
dent. Co do zasady jest nim part-
ner z firmy audytorskiej, który odpo-
wiada za przebieg całego badania oraz 
podpisuje się pod raportem z badania. 

W przypadku grup kapitałowych korzy-
stających z SSC może to być partner 
z biura zlokalizowanego w innym kraju, 
który w dużej części będzie opierał się 
na informacji i dokumentacji uzyska-
nej od zespołu audytorskiego pracują-
cego w SSC.

II  Alokacja pracy pomiędzy 
audytora grupowego 
i audytora SSC

Najczęściej spotykany podział obowiąz-
ków pomiędzy SSC a centralę, sto-
sowany w centrach usług wspólnych, 
zakłada, iż SSC jest odpowiedzialny 
za konta bilansowe, natomiast centrala 
odpowiada za rachunek zysków i strat 
oraz konta przeznaczone do księgowania 
specyficznych transakcji wynikających 
z lokalnych przepisów. Problem w tym, 
że taki podział często nie jest sformalizowany 
i w przypadku wielu SSC spotykamy się 
z sytuacją, że odpowiedzialność za dane 
konto jest wspólna, przez co zawiera 
ono zapisy wprowadzane zarówno 
przez pracowników SSC, jak i pracowni-
ków centrali. Brak formalnego i jasnego 
podziału odpowiedzialności pomiędzy 

SSC i centralę komplikuje w znacz-
nym stopniu prawidłową alokację prac 
pomiędzy audytora grupowego i audy-
tora SSC oraz uniemożliwia wykonanie 
całościowych procedur w jednym miej-
scu, co istotnie wydłuża proces badania. 

Zgodnie ze standardami badania klu-
czowy biegły rewident odpowiada 
za odpowiednie zaplanowanie procedur 
audytowych, które zaadresują zidenty-
fikowane ryzyka badania. W tym celu 
powinien on posiadać bardzo dobre 
zrozumienie systemu księgowości 
oraz procesów finansowych klienta. 
W przypadku centrów usług wspól-
nych taka wiedza jest z reguły niedo-
stępna dla kluczowego biegłego (part-
nera centralnego zespołu audytowego), 
przez co musi on korzystać z informa-
cji uzyskanych od zespołu audytowego 
SSC, który posiada odpowiedni know-
-how i dużo lepiej orientuje się, jakie 
procedury badania oraz w jakim zakre-
sie można wykonać w SSC. W kon-
sekwencji zespół audytowy SSC jest 
zmuszony de facto sam dla siebie przy-
gotować instrukcje badania, skonsulto-
wać je z SSC oraz potwierdzić z kluczo-
wym biegłym. 

Zarówno klient, jak i audytor grupowy 
oczekują, że audyt przeprowadzony 
w SSC powinien być bardziej efek-
tywny niż badania wykonane w siedzi-
bach poszczególnych spółek grupy. Dla-
tego też celem zespołu audytowego 
powinno być przygotowanie jak najbar-
dziej standardowych procedur badania, 
które będą mogły być wykonane dla 
wszystkich spółek obsługiwanych przez 
SSC. Kontrole wewnętrzne, po upew-
nieniu się o ich standaryzacji, powinny 
być testowane na wspólnych próbkach 
dla wszystkich spółek obsługiwanych 
przez SSC, co znacząco ograniczy cza-
sochłonność badania.
Niestety, takie podejście często spo-
tyka się z niezrozumieniem i sprzeci-
wem zespołów audytowych. Lokalni 
audytorzy często wymagają dodatko-
wych, specyficznych procedur dla ich 
spółek oraz nie zgadzają się z homo-
genicznym podejściem do testów 
kontroli.

III Współpraca z SSC
Badania przeprowadzone w SSC różnią 
się znacząco od standardowych audytów 
wykonywanych w siedzibach spółek. 
Po pierwsze, skala badania w SSC 
jest znacznie większa. Obecnie 
centra usług wspólnych obsługują 
nawet kilkadziesiąt spółek grupowych, 
które podlegają obowiązkowi bada-
nia i to często w tym samym czasie. 
Dlatego też, aby wykonać pracę 
w terminach wymaganych przez 
grupę, zespoły audytorskie pracujące 
w SSC liczą często po kilkanaście 
lub więcej osób. W centrach powo-
duje to problemy natury logistycz-
nej – w jaki sposób znaleźć miejsce 
dla tak dużego zespołu audytorskiego 
oraz zaplanować pracę ludzi, aby 
nie miało to negatywnego wpływu 
na działalność operacyjną centrum. 
Od firm audytorskich duża skala pro-
jektów SSC wymaga zaangażowa-
nia większej liczby pracowników, co 
może powodować problemy z obsadą 
innych projektów.

Po drugie, bardzo często SSC pracują 
w systemie PDO (Process Driven Orga-
nizaton), co oznacza, że pracownicy SSC 
są podzieleni na zespoły specjalizujące 
się w konkretnym procesie (np. w trans-
akcjach inter-company, zarządzaniu środ-
kami trwałymi, ściąganiu należności), 
który wykonują dla wszystkich spółek 
obsługiwanych przez SSC. Powoduje to, 
że pracownicy SSC mają bardzo dużą 
wiedzę o danym procesie, ale w mniej-
szym stopniu orientują się w całościo-
wej działalności spółki. Mówiąc ina-
czej, przy systemie PDO w SSC nie ma 
osoby, która odpowiadałaby roli kontro-
lera lub dyrektora finansowego w tra-
dycyjnej spółce i posiadałaby szeroką 
wiedzę o działalności, transakcjach 
i finansach spółki, i która mogłaby odpo-
wiedzieć kompleksowo na pytania audy-
tora. Utrudnia to audytorom SSC uzyska-
nie wystarczającej wiedzy o wybranych 
transakcjach czy zdarzeniach gospodar-
czych i wymaga kontaktu z wieloma pra-
cownikami SSC, a często też z pracowni-
kami centrali spółki. 

Jak widać, badanie grup kapitałowych 
obsługiwanych przez centra usług 
wspólnych stwarza nowe wyzwania 
dla audytorów oraz ich klientów. Zapla-
nowanie i przeprowadzenie takich 
badań jest procesem skomplikowa-
nym i czasochłonnym, który wymaga 
bardzo dobrej komunikacji oraz bieżą-
cej współpracy pomiędzy kluczowym 
biegłym, zespołem audytorskim SSC, 
centrum usług wspólnych oraz cen-
tralą klienta. 
Na szczęście wszystkie strony zaczy-
nają sobie zdawać z tego sprawę. 
Coraz częściej widać odpowiednią 
współpracę pomiędzy audytorami, 
centrum usług wspólnych oraz audy-
torem grupowym. Tym bardziej, że nie 
ma od tego odwrotu, gdyż centrali-
zacja funkcji finansowo-księgowych 
w SSC będzie w dalszym ciągu postę-
pować i branża audytorska musi się 
do tego dostosować. ■
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CENA W WEZWANIU  
A CENA MINIMALNA. 

JAKĄ PREMIĘ NALEŻY 
ZAOFEROWAĆ, ABY 

OSIĄGNĄĆ CEL WEZWANIA?

P U N K T 
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Przepisy jasno określają minimalną cenę, jaką można 
zaoferować w wezwaniu do sprzedaży akcji spółki, jednak 

wzywający zazwyczaj płacą o wiele więcej  
niż wymagane minimum. Jak wysokie są  

te premie i od czego zależą?

2011 2012

426 438 450
471

487 487 482

2013 2014 2015 2016 2017

W y k r e s  n r  1

Liczba spółek notowanych na rynku głównym  
GPW w latach 2011-2017

KPMG w Polsce postanowiło bliżej 
przyjrzeć się premiom ponad cenę mini-
malną płaconym w wezwaniach na pol-
skim rynku akcji, w szczególności zależ-
nościom pomiędzy wysokością takich 
premii a planowanym przejęciem kon-
troli nad spółką czy docelowym wyj-
ściem spółki z giełdy. Przeanalizowano 
także coraz częstsze sytuacje, kiedy 
zaangażowany jest niezależny podmiot, 
którego rolą jest przedstawienie opinii, 
czy cena w wezwaniu odpowiada war-
tości godziwej. 

Rok 2017 był rekordowy pod względem 
wycofań spółek publicznych z Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie, 
kiedy to z głównym parkietem poże-
gnało się 20 notowanych spółek. Biorąc 
pod uwagę fakt, że w roku tym miało 
miejsce zaledwie 15 ofert publicznych 
(ang. IPO), po raz pierwszy od 2003 r. 
mieliśmy do czynienia ze spadkiem 
liczby podmiotów notowanych na głów-
nym parkiecie GPW.
Trend rosnącej liczby wycofań spółek 
z obrotu publicznego, czyli tzw. deli-
stingów, utrzymuje się na polskim 
rynku od 2014 r., a w ostatnich dwóch 
latach można zauważyć jego nasilenie. 
W ramach najczęściej podawanych 
powodów opuszczenia polskiej giełdy 
można wyróżnić uciążliwe obowiązki 
informacyjne, niską wycenę giełdową 
akcji czy występowanie konfliktów 
z akcjonariuszami mniejszościowymi. 
W pewnym momencie założyciele, 
często posiadający znaczne pakiety 
akcji, oraz zarządzający spółkami gieł-
dowymi zaczynają dostrzegać coraz 
więcej wad wynikających ze statusu 
spółki publicznej, a coraz mniej zalet, 
które mogłyby przemawiać za pozosta-
niem na giełdzie. Z jakim jednak kosz-
tem należy się liczyć, chcąc przepro-
wadzić skuteczny delisting?

ŹRÓDŁO: ANALIZA KPMG W OPARCIU O DANE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

L I C Z B A  I P O L I C Z B A  D E L I S T I N G Ó W L I C Z B A  N O TO W A N Y C H  S P Ó Ł E K
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KPMG w Polsce przeanalizowało 
210 zakończonych wezwań ogłoszo-
nych w Polsce w okresie od stycznia 
2010 r. do grudnia 2017 r., spośród których 
w 88 przypadkach intencją wzywającego 
było wycofanie spółki z obrotu publicz-
nego. W analizowanym okresie blisko 
80% wezwań zakończyło się powodze-
niem, a średnia ważona wartością wezwa-
nia premia płacona w stosunku do mini-
malnej ceny wymaganej przepisami 
prawa1 wyniosła 12,3%. Na przestrzeni 
ostatnich lat można było zaobserwować 
ogromne wahania wysokości premii pła-
conej w przypadku udanych wezwań. 
Rekordowo wysokie premie płacone były 
w 2012 r., kiedy to średnia premia ponad 
cenę minimalną wyniosła ok. 32%, głów-
nie dzięki takim transakcjom, jak wezwa-
nie na Eko Holding S.A. (82% premii), 
kiedy dwa fundusze private equity rywali-
zowały o przejęcie spółki.

W 2012 r. miało miejsce kilka kolejnych 
wezwań z rekordowymi poziomami 
premii, w tym wezwanie ogłoszone 
przez Rabobank International Holding B.V. 
na akcje BGŻ S.A., w którym wzywający 
zaproponował aż 53% premii, wezwanie 
na akcje Zelmer S.A. (premia w wysoko-
ści 32%) czy PEP S.A. (26%). W kolej-
nym roku średnia premia ważona war-
tością wezwania wyniosła zaledwie 3%, 
natomiast średnia arytmetyczna ponad 
25%, co świadczyło o dużo wyższych 
premiach płaconych w przypadku mniej-
szych wezwań, takich jak np. wezwanie 
ogłoszone na akcje spółki Próchnik S.A. 
(zaproponowana premia wyniosła w tym 
przypadku aż 170% ceny minimalnej, 
jednak wartość całego wezwania nie 
przekroczyła 100 tys. PLN) czy wezwanie 
ogłoszone na akcje Mispol S.A. (125% 
premii przy wartości wezwania na pozio-
mie 9 mln PLN).

Trend rosnącej liczby 
wycofań spółek z obrotu 
publicznego, czyli tzw. 
delistin gów, utrzymuje 
się na polskim rynku od 
2014 r., a w ostatnich 
dwóch latach można 
zauważyć jego nasile nie.

››

››
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1  Zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych cena proponowana w wezwaniu nie może być niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy 
poprzedzających ogłoszenie wezwania, a w przypadku wezwania skutkującego przekroczeniem 66% ogólnej liczby głosów w spółce również nie 
niższa niż średnia cena rynkowa z okresu 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie wezwania. W przypadku, gdy nie jest możliwe 
ustalenie ceny zgodnie z warunkami przedstawionymi powyżej, albo w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie 
restrukturyzacyjne lub upadłościowe – nie może być niższa od ich wartości godziwej. Cena akcji proponowana w wezwaniach nie może być 
również niższa od najwyższej ceny, jaką za akcje spółki będącej przedmiotem wezwania wzywający lub pozostałe strony porozumień określonych 
w pkt 14 Ustawy, lub ich podmioty zależne lub wobec nich dominujące zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.
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W latach 2014-2017 płacone premie 
były znacząco niższe, stabilizując się 
na średnim poziomie 10,7% w przy-
padku średniej ważonej wartością 
wezwania oraz 13,3% w przypadku 
średniej arytmetycznej.
Rok 2016 okazał się rekordowy 
pod względem liczby udanych 
wezwań, natomiast w 2017 r. miał 
miejsce pierwszy od 2013 r. spadek 
wezwań zakończonych powodzeniem 
(rok do roku), co mogło także wyni-
kać z niższej premii ważonej warto-
ścią wezwania, która wyniosła tylko 
8,3%. Premie płacone w Polsce są 
wciąż istotnie niższe niż obserwowane 
na rynku amerykańskim, gdzie premia 
mieści się zazwyczaj w przedziale 
od 20% do 40% ponad bieżący kurs 
notowań akcji2.

Pierwsza cena  
to często za mało
W latach 2016-2017 zaobserwowano 
znaczną liczbę wezwań, w których pier-
wotna cena w wezwaniu nie zyskiwała 
akceptacji akcjonariuszy, w związku 
z czym konieczne było jej podwyż-
szenie, żeby osiągnąć cel wezwa-
nia. Rekordowy pod tym względem 
był jednak rok 2012, dla którego śred-
nie (ważone wartością wezwania) pod-
niesienie ceny w wezwaniu wyniosło 
blisko 23%, co oznaczało w praktyce 
konieczność podwojenia premii w sto-
sunku do ceny minimalnej. Dobrym 
przykładem jest tutaj wezwanie ogło-
szone na akcje Eko Holding S.A., 
w którym wzywający podniósł osta-
tecznie proponowaną cenę z 4,10 PLN 
za akcję na 7,00 PLN, tj. aż do 70%, 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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15,3%
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21,5%

11,0%
14,5%
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31,4%

3,0%

11,9%
9,7%

14,6%
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W y k r e s  n r  2

Średnia premia płacona ponad cenę minimalną w przypadku udanych wezwań w latach 2010-2017
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W latach 2016-2017 zaobserwowano znaczną liczbę wezwań, 
w których pierwotna cena w wezwaniu nie zyskiwała 
akceptacji akcjonariuszy, w związku z czym konieczne było jej 
podwyższenie, żeby osiągnąć cel wezwania.

Na podstawie przeprowadzonej ana lizy zauważono 
prawidłowość, że plany wycofania spółki z giełdy 
wymagają zaoferowania wyższej premii.

przede wszystkim ze względu na fakt 
konkurencyjnego wezwania. 
Kolejnym ciekawym przykładem z tego 
samego roku jest próba wrogiego prze-
jęcia spółki Zakłady Azotowe w Tarno-
wie – Mościcach S.A. przez rosyjską 
grupę Acron. Intencją wzywającego 
było przejęcie kontroli nad spółką i osią-
gnięcie 66% kapitału zakładowego. 
Aby to osiągnąć, wzywający począt-
kowo zaproponował 18% premii ponad 
cenę minimalną, po czym podwyższył 
pierwotną ofertę z 36 PLN do 45 PLN 
za akcję, co oznaczało propozycję blisko 
50% premii w stosunku do ceny mini-
malnej. Pomimo tak podwyższonej 
ceny wezwanie ze względów nie tylko 
ekonomicznych zakończyło się jedy-
nie częściowym powodzeniem, gdyż 
wzywający nabył w drodze wezwania 
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2  Marvin Dumon, Why Public Companies Go Private,  
https://www.investopedia.com/articles/stocks/08/public-companies-privatize-go-private.asp#ixzz56Pv58jvG, 16.02.2018.

zaledwie 12% akcji spółki. Przykład ten 
potwierdza tezę, iż w sytuacji chęci 
przejęcia kontroli wezwanie może się 
nie powieść nawet pomimo relatywnie 
wysokiej premii, co potwierdza poniż-
sza analiza wezwań z przejęciem kon-
troli na przestrzeni lat 2010-2017. 

W analizowanym okresie można 
zauważyć prawidłowość (z pewnymi 
wyjątkami) płacenia wyższych premii 
w przypadku chęci przejęcia kontroli. 
Zgodnie z oczekiwaniami, procentowa 

W y k r e s  n r  3

Analiza premii w wezwaniach z przejęciem kontroli w latach 2010-2017 
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zmiana ceny w wezwaniu była wyższa 
w przypadku planów przejęcia kon-
troli nad spółką dla większości anali-
zowanych lat. Na wykresie nr 2 widać, 
że w niektórych latach wzywający byli 
zmuszeni do znacznego podniesie-
nia ceny za akcję, aby osiągnąć zakła-
dany cel, jakim było przejęcie kon-
troli nad przejmowaną spółką. Na 65 
sytuacji udanego przejęcia kontroli, 
w 21, a więc w niemal co trzecim 
przypadku, wzywający podwyższali 
początkową cenę. 

Premia za wyjście z giełdy
Na podstawie przeprowadzonej ana-
lizy zauważono prawidłowość, że plany 
wycofania spółki z giełdy wymagają 
zaoferowania wyższej premii. W latach 
2010-2017 średnia premia płacona 
w wezwaniach z zamiarem deli-
stingu była niemal dwukrotnie wyższa 
(25,8%) niż w przypadku wezwań 
bez planowanego delistingu (14,3%). 
Taki trend występuje również w przy-
padku średniej ważonej wartością 
wezwania, jednak różnica w tym przy-
padku jest znacznie niższa (2,4 punktu 
procentowego), jak przedstawiono 
na poniższym wykresie, co ozna-
cza, że znacznie wyższe premie pła-
cone w przypadku planów wycofa-
nia spółki z giełdy są istotne w mniej-
szych wezwaniach. ››
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Liczba wydanych Fairness Opinion w Polsce na tle 
ogłoszonych wezwań w latach 2009-2017

Premia a Fairness Opinion
W przypadku wezwania na 66% i więcej 
ustawa nakłada na zarząd spółki będącej 
przedmiotem wezwania zajęcie stano-
wiska wobec wezwania, w tym stwier-
dzenie, czy zaproponowana cena odpo-
wiada wartości godziwej. Zarządy spółek, 
które nierzadko znajdują się w sytuacji 
konfliktu interesów, jeśli wzywający jest 
już akcjonariuszem spółki, w celu zwięk-
szenia wiarygodności wydawanego sta-
nowiska, coraz częściej decydują się 
na uzyskanie niezależnej opinii o finan-
sowych warunkach wezwania (tzw. Fair-
ness Opinion). W latach 2016 i 2017 
w niemal co trzecim wezwaniu taka 
opinia była publikowana (i w tych dwóch 
latach wydano niemal połowę wszyst-
kich opinii, które pojawiły się w związku 
z wezwaniami od 2009 r.), co zbliża nas 
do średniej obserwowanej w Niem-
czech. Jest to jednak wciąż dwa razy 
niższy wynik niż obserwowany w Szwaj-
carii i ponad trzy razy niższy niż w USA.
Na podstawie przeprowadzonej analizy 
można zauważyć, że w całym analizo-
wanym okresie premie płacone w przy-
padku skorzystania z Fairness Opinion 
(11,4% w przypadku średniej ważo-
nej wartością wezwania) były niższe niż 
w przypadku udanych wezwań bez sko-
rzystania z takiej opinii (13,0%). Z prze-
prowadzonej analizy wynika, że przygoto-
wanie Fairness Opinion przez niezależny 
podmiot jest często dobrym argumen-
tem dla akcjonariuszy, żeby odpowie-
dzieć na wezwanie. W przypadku wyda-
nia pozytywnej Fairness Opinion akcjo-
nariusze mniejszościowi w większym 
stopniu są w stanie zaakceptować 

stanowisko zarządu i godzą się na zaak-
ceptowanie niższej premii w stosunku 
do minimalnej wymaganej ustawą ceny, 
aniżeli ma to miejsce w przypadku 
braku opinii niezależnego doradcy. Może 
to wynikać z mniejszego zaufania do sta-
nowiska zarządu, który nie zdecydo-
wał się poddać sytuacji spółki niezależ-
nej analizie i ocenie. Reputacja doradcy 
i fakt jego niezależności także mogą 
mieć duże znaczenie dla akcjonariuszy 
zastanawiających się, czy zaoferowano 
im godziwą zapłatę za ich akcje. W przy-
padku zasięgnięcia przez zarząd spółki 
opinii zewnętrznego podmiotu (na temat 
ceny akcji w wezwaniu) zarząd podaje 
tę opinię do publicznej wiadomości, co 
w oczach akcjonariuszy znacznie wzmac-
nia rekomendację zarządu spółki. 

Z analiz przeprowadzonych przez KPMG 
w Polsce jasno wynika, że aby osiągnąć 
cel wezwania, wzywający muszą naj-
częściej zaoferować cenę wyższą niż 
cena minimalna określona przepisami 
prawa. Choć zdarzały się transakcje, 
kiedy premie przekraczały 50%, najczę-
ściej wystarczy zaoferować kilkanaście 
procent powyżej kursu akcji, aby przejąć 
kontrolę nad spółką giełdową. Często 
wymaga to jednak podniesienia ceny 
początkowo zaoferowanej w wezwaniu. 
Jeszcze większych nakładów potrzeba 
zazwyczaj na to, aby przekonać inwesto-
rów do umożliwienia skupu wszystkich 
akcji, co pozwala na wycofanie spółki 
z obrotu na giełdzie. Zaoferowanie 

wyższej premii jest szczególnie istotne 
w przypadku chęci zakończenia notowań 
mniejszych podmiotów. 

Podsumowanie
W oparciu o przeprowadzoną ana-
lizę można stwierdzić, iż chcąc prze-
prowadzić skuteczne wezwanie, nie 
należy szacować jego kosztu jedy-
nie w oparciu o minimalną wyma-
ganą przepisami prawa cenę. Trzeba 
w tym przypadku liczyć się z wyższym 
kosztem wynikającym z premii ocze-
kiwanej przez akcjonariuszy mniejszo-
ściowych. Premia ta może być wyższa 
w przypadku przejęcia kontroli nad 
spółką, kiedy akcjonariusze wyma-
gają podzielenia się z nimi przewidy-
wanymi zyskami z tytułu synergii ocze-
kiwanych przez wzywającego. Jeżeli 
oprócz przejęcia kontroli wzywający 
ma zamiar w niedalekiej przyszłości 
wycofać spółkę z giełdy, akcjonariusze 
mniejszościowi będą zazwyczaj ocze-
kiwać jeszcze wyższej premii. Z dru-
giej strony, chcąc ograniczyć nieco 
koszt przeprowadzanej transakcji, wzy-
wający może skorzystać z opinii nie-
zależnego doradcy, który w sposób 
obiektywny wypowie się na temat 
warunków wezwania. Zauważono, 
iż w przypadkach, kiedy zarząd korzy-
stał z opinii niezależnego doradcy, pła-
cona premia była nieco niższa niż 
w przypadku odpowiedzi na wezwa-
nie jedynie w oparciu o wewnętrzną 
opinię zarządu przejmowanej spółki. ■

ROK LICZBA WEZWAŃ
FAIRNESS 
OPINION

% FAIRNESS 
OPINION 

W OGÓLNEJ 
LICZBIE WEZWAŃ

2009 18 1 6%

2010 25 5 20%

2011 17 1 6%

2012 25 8 32%

2013 25 1 4%

2014 23 1 4%

2015 27 5 19%

2016 35 11 31%

2017 33 9 27%

TOTAL 228 42 18%
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W y k r e s  n r  5

Procent wezwań, przy których zarząd korzystał z Fairness Opinion 
w latach 2009-2017
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TOMASZ WIŚNIEWSKI 
partner i szef zespołu wycen  
w grupie Deal Advisory  
w KPMG w Polsce
twisniewski@kpmg.pl

Specjalizuje się w doradztwie 
w zakresie opracowania wycen 
przedsiębiorstw sporządzanych 
na potrzeby transakcyjne, bądź 
zgodnie z wymogami standar-
dów rachunkowości i regulacjami 
prawnymi. Jego doświadczenie 
obejmuje również wydawanie 
opinii o warunkach finansowych 
transakcji (Fairness Opinions), 
analizę wartości znaków towa-
rowych, sporządzanie oraz prze-
gląd modeli finansowych, analizę 
opcji strategicznych oraz wspar-
cie w przygotowaniu business 
planów. W KPMG od 1994 r.  
Jest członkiem ACCA oraz ka-
nadyjskiego stowarzyszenia bie-
głych w zakresie wycen przed-
siębiorstw (Canadian Institute of 
Chartered Business Valuators).

JAKUB MATUSIAK 
specjalista w zespole wycen 
w grupie Deal Advisory 
w KPMG w Polsce
jmatusiak@kpmg.pl

Od ponad trzech lat specjalizu-
je się w sporządzaniu wycen 
przedsiębiorstw na potrzeby 
transakcyjne i sprawozdawczo-
ści finansowej, przeprowadza-
niu testów na utratę wartości 
oraz tworzeniu i przeglądach 
modeli finansowych. Jest 
absolwentem Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, 
w trakcie programu CFA 
(Chartered Financial Analyst).

›

W y k r e s  n r  4

Różnica płaconych premii w przypadku wezwania skutkującego przejęciem kontroli w zależności 
od planów wycofania spółki z giełdy w latach 2010-2017
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Ustawa nakłada na zarząd spółki będącej 
przedmiotem wezwania zajęcie stano wiska 
wobec wezwania, w tym stwier dzenie, czy 
zaproponowana cena odpo wiada wartości 
godziwej, nie później niż dwa dni robocze przed 
dniem rozpo częcia przyjmowania zapisów. 
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Właściwym pytaniem 
przestało być czy, ale 
kiedy nastąpi cyberatak. 
Firmy najbardziej 
obawiają się złośliwego 
oprogramowania, 
socjotechniki, jak 
również ataków za 
pośrednictwem 
podatności 
w aplikacjach. 

PRZYGOTOWANIE FIRMY 
NA CYBERATAK

W 2017 r. aż 82% polskich firm odnotowało próbę cyberataku.  
Wydaje się więc, że naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych 

jest dla każdego przedsiębiorstwa tylko kwestią czasu. Zarządy oraz 
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT w firmach nie stoją przed 

pytaniem czy, ale kiedy nastąpi cyberatak. Przy wdrażaniu procedur 
bezpieczeństwa w firmach kluczowa jest współpraca wielu departamentów, 

m.in. IT, bezpieczeństwa, komunikacji, prawnego, zasobów ludzkich,  
ale także zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla.

Z badania KPMG „Barometr cyber-
bezpieczeństwa” wynika, że aż 82% 
polskich firm odnotowało w 2017 r. 
próbę cyberataku. Firmy stwierdziły 
jednoznacznie wzrost skali cyber-
przestępczości. Biorąc pod uwagę 
skalę i złożoność dzisiejszych 
cyberzagrożeń, właściwym pyta-
niem przestało być czy, ale kiedy 
nastąpi cyberatak. Firmy najbardziej 
obawiają się złośliwego oprogramo-
wania, socjotechniki, jak również 
ataków za pośrednictwem podatno-
ści w aplikacjach. Jako najczęstsze 
źródło cyberataku przedsiębiorstwa 
w Polsce wskazały zorganizowane 
grupy przestępcze (62% respon-
dentów badania) oraz pojedynczych 

hakerów (61%). Niezadowolony lub 
podkupiony pracownik, który histo-
rycznie był zagrożeniem numer jeden, 
zszedł na dalszy plan.

Firmy w Polsce zaczęły dostrzegać, 
że nie jest możliwa ochrona przed 
cyberatakiem i należy się przygoto-
wać do jego wczesnej identyfikacji 
oraz odpowiedniej reakcji. Jak wynika 
z badania KPMG, powyższe zagad-
nienia zostały wskazane jako aktual-
nie najbardziej priorytetowe obszary 
inwestycji. To bardzo optymistyczny 
sygnał, bowiem średni czas pomię-
dzy wykryciem obecności hakera 
a momentem, w którym przejął on 
kontrolę nad infrastrukturą firmy, 
wciąż przekracza aż pół roku.

››
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Niezadowoleni lub 
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Proces reakcji na 
cyberatak można 
podzielić na dwa 
zasadnicze etapy 
– analizy ataku, 
mającej na celu 
zrozumienie, co 
się wydarzyło, 
oraz właściwej 
reakcji, czyli 
zatrzymania ataku, 
ograniczenia jego 
skutków oraz 
naprawy szkód.

Cyberataku nie można 
sprowadzać tylko do 
bezpośrednich strat 
finansowych. Jego 
skutkiem mogą być też, 
trudne do oszacowania, 
straty związane 
z naruszeniem 
wizerunku. Dlatego 
oczywiste powinno 
być włączenie 
specjalistów ds. PR do 
zespołu obsługującego 
cyberatak.

››

O czym warto pamiętać?
Cel procesu reakcji na incydent bez-
pieczeństwa wydaje się prosty. Warto 
się jednak już na tym etapie głębiej 
zastanowić, czy chcemy namierzyć 
i spróbować ująć hakera, czy inte-
resuje nas wyłącznie jak najszybsze 
i skuteczne pozbycie się go z sieci. 
W zależności od sposobu zdefiniowa-
nia celu różne mogą być nasze pro-
cedury – np. w zakresie gromadzenia 
materiału dowodowego.

Proces reakcji na cyberatak można 
podzielić na dwa zasadnicze etapy – 
analizy ataku, mającej na celu zrozu-
mienie, co się wydarzyło, oraz wła-
ściwej reakcji, czyli zatrzymania 
ataku, ograniczenia jego skutków oraz 

naprawy szkód. Kluczowym dylema-
tem jest to, jak szybko należy przejść 
od fazy analizy do aktywnego działa-
nia. Praktyczne doświadczenia uczą, 
że zbyt szybkie przejście do usuwania 
hakera z sieci, bez dogłębnego zrozu-
mienia skali i złożoności ataku, może 

Jak przygotować się  
do cyberataku?
Do cyberataku nie da się idealnie przy-
gotować. Każdy atak jest inny, więc nie 
ma czegoś takiego jak jedna recepta 
na jego odparcie. Wiele organizacji ma 
poczucie posiadania nieformalnego pro-
cesu reakcji na incydenty, będącego m.in. 
wynikiem przypisania odpowiedzialno-
ści za zapewnienie bezpieczeństwa infor-
macji oraz ciągłości działania procesów 
biznesowych. Praktyka niestety poka-
zuje, że brak opracowanego wcześniej, 
udokumentowanego i przetestowanego 
procesu prowadzi do wielu nieefektyw-
nych decyzji w przypadku rzeczywistego 
cyberataku. Niezwykle istotne jest odpo-
wiednie przypisanie odpowiedzialno-
ści i zapewnienie niezbędnych autoryza-
cji dla zespołu obsługującego incydent 
do podejmowania decyzji bez koniecz-
ności konsultacji z kierownictwem, które 
mogą wprowadzić nieakceptowalne 
opóźnienia. Błędne decyzje podczas 
cyberataku mogą firmę drogo kosztować, 
a nawet stanowić o jej przyszłości. 

Do wdrożenia procedury reagowania 
na incydenty bezpieczeństwa powinno 
się przykładać dużą wagę – szczegól-
nie w dużych przedsiębiorstwach. Naj-
większym wyzwaniem jest konieczność 
współpracy przy jej tworzeniu między 
wieloma departamentami – m.in. IT, bez-
pieczeństwa, komunikacji, prawnego, 
zasobów ludzkich. Dlatego wdrożenie 
sprawnego procesu może trwać mie-
siące. Nie jest też praktycznie możliwe 
bez zaangażowania i aktywnego wspar-
cia kierownictwa najwyższego szczebla.

W wielu obszarach procesu wskazane 
jest również nawiązanie współpracy 
z wyspecjalizowanymi firmami zewnętrz-
nymi. Według badania KPMG polskie 
firmy w zdecydowanej większości (71% 
respondentów) korzystają z outsourcingu 
funkcji bezpieczeństwa. Najczęściej zle-
cane na zewnątrz (49% firm) jest wła-
śnie wsparcie w reakcji na cyberataki. 
Z uwagi na fakt, że poważne naruszenia 
bezpieczeństwa realizowane są często 
w okresach o utrudnionej dostępności 
pracowników (weekendy, święta), warto 
zawczasu zapewnić sobie dostępność 
zewnętrznego partnera, podpisując z nim 
gwarantującą to umowę.

62%

61%

47%

20%

30%

R y s u n e k  n r  2

Zorganizowane grupy 
cyberprzestępcze

Pojedynczy hakerzy

Cyberterroryści

Wsparcie w reakcji  
na cyberataki

Testy penetracyjne  
aplikacji

Testy podatności 
infrastruktury

Inne

Monitorowanie 
bezpieczeństwa

Analiza złośliwego 
oprogramowania

Programy podnoszenia 
świadomości pracowników 
w zakresie bezpieczeństwa

Przeglądy kodu  
źródłowego

Script kiddies  
(tzw. skryptowe 
dzieciaki)

Haktywiści

Cyberprzestępczość – grupy stanowiące 
główne zagrożenie 

49%

38%

38%

37%

33%

31%

30%

29%

R y s u n e k  n r  3

Funkcje / procesy bezpieczeństwa realizowane 
przez dostawców

spowodować, że atakujący zmieni 
swój styl działania, ukryje się w infra-
strukturze i będzie kontynuował swoje 
nieautoryzowane działania po pewnym 
czasie. Z kolei zbyt długie zwlekanie 
i przeciąganie etapu analizy może pro-
wadzić do kosztownych skutków prze-
dłużającego się cyberataku.

Kolejnym zagadnieniem, które należy 
dogłębnie przeanalizować, a następ-
nie śledzić zmiany regulacji w jego 
zakresie, jest obowiązek notyfika-
cji regulatora dotyczący cyberataku. 
W szczególności w przypadku wycieku 
danych osobowych taka notyfika-
cja będzie musiała nastąpić w prze-
ciągu 72 godzin od momentu wykry-
cia ataku. W przypadku różnych branż, ››
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PRAWNE ASPEKTY 
MECHANIZMU 
PODZIELONEJ 

PŁATNOŚCI

Mechanizm podzielonej płatności w VAT jest nowym instrumentem 
przygotowanym w celu zapewnienia większej stabilności wpływów 

z tytułu podatku VAT. Nowe regulacje wprowadzające podzieloną 
płatność w VAT zostały dokonane na mocy Ustawy z dnia 

15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62). Przepisy te 

wchodzą w życie 1 lipca 2018 r. 

MICHAŁ KUREK 
partner w dziale usług 
doradczych, szef zespołu 
ds. cyberbezpieczeństwa 
w KPMG w Polsce
michalkurek@kpmg.pl

Posiada 15-letnie doświadcze-
nie w kierowaniu zespołami 
konsultantów i inżynierów bez-
pieczeństwa, z którymi prze-
prowadził kilkaset projektów 
dla polskich i zagranicznych 
przedsiębiorstw. Specjalizuje 
się w bezpieczeństwie siecio-
wym i aplikacyjnym. 
Lider polskiego oddziału 
OWASP (Open Web 
Application Security Project) 
i członek rad programowych 
wiodących konferencji z za-
kresu cyberbezpieczeństwa. 
Absolwent wydziałów tele-
komunikacji oraz zarządzania 
i marketingu na Politechnice 
Warszawskiej.

P U N K T 
PO PUNKCIE

podlegających specyficznym regula-
cjom, mogą występować dodatkowe 
wymogi w tym zakresie. Dużym dyle-
matem jest też to, czy i kiedy informo-
wać organy ścigania? Dla części incy-
dentów takie zgłoszenie nie jest obo-
wiązkiem, a wiele organizacji skarży 
się, że po włączeniu się w obsługę 
incydentu policji tracą nad nim kon-
trolę, co może skutkować wydłuże-
niem czasu jego zakończenia i narazić 
firmę na dodatkowe koszty.

Cyberataku nie można sprowadzać 
tylko do bezpośrednich strat finanso-
wych. Jego skutkiem mogą być też, 
trudne do oszacowania, straty zwią-
zane z naruszeniem wizerunku. Dla-
tego oczywiste powinno być włącze-
nie specjalistów ds. PR do zespołu 
obsługującego cyberatak. Prak-
tyka pokazuje, że najlepszą strategią 
w przypadku cyberataków wiążących 
się z naruszeniem poufności danych 
klientów jest pełna transparentność 
i jak najszybsza rzetelna komunikacja. 
Profesjonalna komunikacja związana 
z incydentem może pomóc podrepe-
rować nadszarpnięte przez cyberatak 
zaufanie klientów.

WAŻNE   
WNIOSKI
Warto pamiętać, 
że cyberatak może przynieść 
też coś pozytywnego. Jak 
w każdej innej strefie 
życia upadki niosą ze 
sobą ogromną naukę. 
Przywracając działanie 
firmy po cyberataku, 
nie wolno zapomnieć 
o wyciągnięciu wniosków 
na temat tego, co zawiodło, 
oraz co należy zrobić, 
aby uniknąć podobnych 
incydentów w przyszłości. 
Obserwowane często 
zachowanie polegające 
na szukaniu winnego 
i wyciąganiu względem 
niego konsekwencji 
kadrowych to przeważnie 
nie najlepsza strategia. 
Ktoś, kto przeżył cyberatak, 
zdobył niezwykle cenne 
doświadczenie, którego nie 
zastąpi nawet najlepsze 
szkolenie z zakresu 
cyberbezpieczeństwa.

Czy wystarczy dobra 
procedura?
Zapewnienie bezpieczeństwa jest 
procesem. Przygotowane procedury 
w zakresie reakcji na cyberincydenty 
powinny być wdrożone i stale aktu-
alizowane. Najlepszy sposób na prze-
kucie ich z teoretycznych zapisów 
w rzeczywistą gotowość organiza-
cji na stawienie czoła cyberprzestęp-
com stanowi realizacja okresowych 
testów. Najczęściej stosowane są 
symulacje scenariuszowe, w których 
firma poddawana jest fikcyjnemu 
cyberatakowi. Inną często spotykaną 
formą testów jest tzw. Red Teaming, 
czyli rzeczywiste próby naruszenia 
bezpieczeństwa firmy przez zespół 
pentesterów, sprawdzający zdolność 
organizacji zarówno do ich wykry-
cia, jak i odpowiedniego odparcia. 
Działania takie prowadzą nie tylko 
do usprawnień procedur i zabezpie-
czeń technicznych, ale co najważniej-
sze – budują kulturę świadomości 
pracowników w zakresie cyberzagro-
żeń, która stanowi podstawę odpor-
ności organizacji na cyberataki. ■

P U N K T 
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Czym jest podzielona  
płatność w VAT?
Istota płatności podzielonej w VAT 
polega na tym, że podatnicy, którzy 
otrzymali fakturę z wykazaną kwotą 
podatku, przy dokonywaniu płat-
ności kwoty wynikającej z tej fak-
tury mogą skierować zapłatę na dwa 
powiązane rachunki: kwotę odpo-
wiadającą całości albo części kwoty 
podatku wynikającej z otrzymanej 
faktury na rachunek VAT, a kwotę 
odpowiadającą wartości sprzedaży 
netto wynikającej z otrzymanej fak-
tury – na rachunek rozliczeniowy. 
Pomimo rozdzielenia wpłat na różne 
rachunki zapłata będzie dokonywana 
jednym przelewem, w którym płatnik 
wskaże elementy konieczne do doko-
nania płatności zgodnie z mechani-
zmem płatności podzielonej (kwotę 
podatku wynikającą z faktury, która 
jest opłacana, kwotę wartości sprze-
daży brutto, numer faktury oraz 
numer identyfikacyjny VAT dostawcy 
lub usługodawcy).

Kto decyduje o zastosowaniu 
podzielonej płatności?
O zastosowaniu mechanizmu podzie-
lonej płatności decyduje nabywca 
towarów lub usług, który podejmuje 
decyzję o zapłacie konkretnej faktury 
w ten sposób. W przypadku wyboru 
takiego sposobu spełnienia świadcze-
nia wierzyciel zobowiązany jest takie 
świadczenia przyjąć, co nie wyklucza 
innych ustaleń.

Wydaje się, że dopuszczalne jest 
w świetle art. 353(1 Kodeksu cywil-
nego umowne ograniczenie swobody 
nabywcy towarów i usług w zasto-
sowaniu mechanizmu podzielonej 
płatności. Zgodnie ze stanowiskiem 
Ministerstwa Finansów dobrowol-
ność zastosowania przez nabywcę 
płatności przy zastosowaniu mecha-
nizmu płatności podzielonej nie ozna-
cza, że strony umów nie mogą, dzia-
łając na zasadzie swobody umów, 
uzgodnić, że nabywca będzie doko-
nywał płatności w sposób dotych-
czasowy, bez stosowania mecha-
nizmu płatności podzielonej (Odpo-
wiedź z 8.01.2018 r. Ministra Roz-
woju i Finansów na interpelację 
poselską nr 6431). Zatem moż-
liwe będzie wprowadzenie takich 
postanowień w umowie pomiędzy 
nabywcą i dostawcą, które wyłączą 
możliwość zastosowania podzielonej 

płatności. Należy przyjąć, że moż-
liwe będzie także zastrzeżenie 
w umowie, że nabywca będzie zobo-
wiązany do dokonywania płatności tą 
metodą, co powinno być rozważone 
przez dostawców towarów lub usług, 
którzy będą chcieli korzystać z moż-
liwości związanych z nią płatności 
i zabezpieczyć się przed dowolnością 

nabywców przy zapłacie faktur. Moż-
liwość uregulowania kwestii płatno-
ści przy zastosowaniu lub wyłącze-
niu płatności podzielonej w umowie 
oznacza także, że dostawcy będą 
uprawnieni do wprowadzania posta-
nowień w tym zakresie do stosowa-
nych przez nich ogólnych warunków 
umów.

VAT

Rachunek VAT
Konsekwencją wprowadzenia podzie-
lonej płatności jest także zaistnienie 
w systemie prawnym nowego typu 
rachunku bankowego, tj. rachunku 
VAT. Zgodnie z wprowadzoną zmianą 
do Ustawy Prawo bankowe rachunek 
VAT utworzony będzie przez bank dla 
każdego posiadacza rachunku rozlicze-
niowego prowadzonego w walucie pol-
skiej. Rachunek rozliczeniowy nato-
miast może być prowadzony jedynie dla 
osób prawnych, jednostek organizacyj-
nych posiadających zdolność prawną 
oraz osób fizycznych prowadzących dzia-
łalność zarobkową. Utworzenie tego 
rachunku nie będzie wymagało podpisa-
nia odrębnej umowy z bankiem i będzie 
wolne od opłat i prowizji. Ustawa prze-
widuje, że rachunki VAT mogą być opro-
centowane zgodnie z ustaleniami stron. 
Mając jednak na uwadze fakt, że pod-
pisanie nowej umowy na rachunek 
VAT nie będzie dokonywane, prawdo-
podobnie znaczna część tych rachun-
ków nie będzie oprocentowana. Przed-
siębiorcy, których rachunki rozlicze-
niowe były dotychczas oprocentowane, 
powinni sprawdzić, jak będzie w przy-
padku ich rachunków VAT, tak aby mieć 
pewność, że po 1 lipca 2018 r. całość 
środków pochodząca z płatności na ich 
rachunki będzie nadal oprocentowana. 
W przeciwieństwie do pozostałych 
rachunków bankowych bank nie będzie 
miał obowiązku informowania posiada-
cza rachunku o każdej zmianie stanu 
rachunku VAT. 

Środki zgromadzone na 
rachunku VAT
Posiadacze będą ograniczeni w dys-
ponowaniu środkami znajdującymi się 
na rachunku VAT. Ustawa przewiduje 
zamknięty katalog sytuacji, w których 
rachunek VAT może zostać obciążony. 
Typową i dopuszczalną sytuacją będzie 
przekazanie środków z tego rachunku 
w celu zapłaty podatku VAT na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego. Obcią-
żenie rachunku VAT w celu przekaza-
nia środków na rachunek rozliczeniowy 
podatnika możliwe jest jedynie za zgodą 
Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Środki pieniężne zgromadzone 
na rachunku VAT oraz na rachunku roz-
liczeniowym w wysokości odpowia-
dającej kwocie podatku VAT wskaza-
nej w komunikacie przelewu są wolne 
od zajęcia na podstawie sądowego lub 
administracyjnego tytułu wykonaw-
czego dotyczącego egzekucji lub zabez-
pieczenia innych należności niż VAT.

 
Zgodnie ze zmianą wprowadzoną 
do Ustawy Prawo bankowe wierzy-
telności z rachunku VAT nie mogą być 
przedmiotem zabezpieczenia rzeczo-
wego. Nie będzie możliwe zatem usta-
nowienie zabezpieczeń na tych rachun-
kach, w szczególności zastawów 
na wierzytelnościach z tych rachunków. 

Konsekwencje prawne
Nowe uregulowania będą miały istotny 
wpływ na płynność finansową przedsię-
biorstw, a w konsekwencji na wypeł-
nianie przez nich zobowiązań kontrak-
towych, np. na zawarte przez przed-
siębiorców umowy dotyczące zabez-
pieczeń, takie jak zastaw na rachunku 
bankowym, umowa przelewu na zabez-
pieczenie lub zobowiązania dotyczące 
utrzymywania określonych wskaźników 
płynności. ■

›

JOANNA GRAJECKA 
radca prawny  
w kancelarii prawnej 
D. Dobkowski sp. k. 
stowarzyszonej z KPMG  
w Polsce
jgrajecka@kpmg.pl 

Specjalizuje się w prawie cy-
wilnym oraz administracyjnym, 
w szczególności w prawie nie-
ruchomości, prawie umów oraz 
postępowań administracyjnych 
związanych z procesem inwesty-
cyjnym. Posiada doświadczenie 
w obszarze inwestycji związanych 
z nieruchomościami. W ramach 
swoich specjalizacji doradza klien-
tom we wszelkich aspektach zwią-
zanych z procesem inwestycyj-
nym. Zajmuje się także komplek-
sową obsługą prawną podmiotów 
gospodarczych. Radca prawny, 
członek Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Warszawie. 

KRZYSZTOF 
WOJCIECHOWSKI 
radca prawny  
w kancelarii prawnej 
D. Dobkowski sp. k. 
stowarzyszonej z KPMG  
w Polsce
kwojciechowski@kpmg.pl

Specjalizuje się w prowadzeniu 
interdyscyplinarnych spraw do-
tyczących nieruchomości oraz 
budownictwa, upadłości i re-
strukturyzacji, a także działalności 
instytucji finansowych. W kance-
larii prawnej D. Dobkowski sto-
warzyszonej z KPMG w Polsce 
pracuje od 17 lat, jest odpowie-
dzialny za praktykę nieruchomo-
ści. Prowadzi wykłady z zakresu 
prawa handlowego oraz prawa 
upadłościowego. Wyróżniony 
absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, radca prawny 
oraz członek Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Warszawie. 
Posiada uprawnienia do wykony-
wania zawodu maklera papierów 
wartościowych.

Środki pieniężne 
zgromadzone 

na rachunku VAT 
oraz na rachunku 
rozliczeniowym 
w wysokości 

odpowiadającej kwocie 
podatku VAT wskazanej 

w komunikacie 
przelewu są wolne od 
zajęcia na podstawie 

sądowego lub 
administracyjnego 

tytułu wykonawczego 
dotyczącego egzekucji 

lub zabezpieczenia 
innych należności  

niż VAT.

O zastosowaniu mechanizmu 
podzielonej płatności decyduje 

nabywca towarów lub usług, który 
podejmuje decyzję o zapłacie 

konkretnej faktury w ten sposób. 
W przypadku wyboru takiego 

sposobu spełnienia świadczenia 
wierzyciel zobowiązany jest 

takie świadczenia przyjąć, co nie 
wyklucza innych ustaleń.
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Badanie prawne firmy dokonywane najczęściej 
przez potencjalnego kupującego, zwane 
powszechnie prawnym due diligence (LDD), 
ma wiele funkcji łączących się z różnymi 
konsekwencjami, z których niektóre zasługują 
na szczególną uwagę. 

››

››

Przede wszystkim badający wchodzi 
w posiadanie bardzo istotnych informa-
cji na temat badanego podmiotu. Cho-
ciaż badanie będzie uregulowane stosow-
nymi umowami o poufność, to jednak 
nie zmienia samego faktu ich ujawnie-
nia. Naturalnie przekazanie takich wrażli-
wych danych ma sens o tyle, o ile sprze-
dający ma istotną nadzieję na korzyść 
w postaci sprzedaży firmy. Innymi słowy 
– jeśli potencjalny zysk równoważy ponie-
sione ryzyko. Kolejny istotny skutek due 
dilligence to wychwycenie różnych niepra-
widłowości w badanym podmiocie, które 
będą miały mniejszy lub większy wpływ 
na warunki dojścia transakcji do skutku. 
Co istotne, wpływ ten może dotyczyć nie 
tylko samej ceny sprzedaży, ale także spo-
sobu jej zapłaty lub sposobów jej zabez-
pieczenia, zasad i czasu odpowiedzial-
ności sprzedających, a ponadto także 
okresu, w którym zgodnie z oczekiwaniem 

inwestora dotychczasowy zarząd (wła-
ściciel) będzie prowadził sprawy spółki.
Oczywiście w sensie prawnym sprze-
dający, który pokazał wszystkie niepra-
widłowości, może oczekiwać, że kupu-
jący, mając ich świadomość, nie 
będzie w przyszłości miał o nie pre-
tensji. Jednak poziom profesjonalizacji 
procesu kupna firmy, a zarazem opcje, 
które zostały wypracowane w prak-
tyce rynkowej, nie dają nadziei sprzeda-
jącemu na łatwy komfort w tej kwestii. 
Kupujący, zdając sobie sprawę, że czas 
transakcji jest dla niego praktycz-
nie ostatnim momentem na zdyskon-
towanie zdefiniowanych problemów 
w kupowanej firmie, dołoży ze swymi 
doradcami wszelkich starań, aby 
odzwierciedlić to odpowiednio w umo-
wach ze sprzedającym. Im więcej pro-
blemów do opisania, tym bardziej 
skomplikowana umowa i jej negocjacje 
oraz związane z tym koszty.

RÓŻNE OBLICZA 
BADANIA 
DUE DILIGENCE 
W FIRMACH 
RODZINNYCH 
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Doświadczenie przy 
doradzaniu firmom 
rodzinnym skłania 
do refleksji, że mają 
one zdecydowanie 
mniejszy „apetyt” 
na compliance 
prawny niż np. 
międzynarodowe 
korporacje czy spółki 
publiczne. Wynika 
to z nabytego 
przekonania, że 
jeśli dany proces 
i związany 
z tym koszt nie 
ma przełożenia 
w bliższej lub dalszej 
perspektywie 
na zysk, zaś 
ryzyko strat jest 
akceptowalne, to nie 
warto się w niego 
angażować, a jeśli 
już, to minimalnym 
nakładem sił.

Kwestia rozdźwięku 
w podejściu 
firmy rodzinnej 
i potencjalnego 
nabywcy do 
zgodności 
z pewnymi „mało 
biznesowymi” 
unormowaniami 
nabiera ostatnio 
większego 
znaczenia wobec 
swoistej ofensywy 
legislacyjnej 
prawodawcy 
unijnego oraz 
krajowego, której 
sztandarowym 
przykładem są 
przepisy RODO.

››

RAFAŁ KRZYŻAK 
adwokat w kancelarii prawnej  
D. Dobkowski sp. k., 
stowarzyszonej z KPMG w Polsce
rkrzyzak@kpmg.pl

Świadczy usługi prawne dla 
podmiotów krajowych i za-
granicznych z różnych branż. 
Zajmuje się problematyką prze-
kształceń własnościowych firm. 
Bierze udział w multidyscypli-
narnych projektach związanych 
z badaniem oraz restruktury-
zacją podmiotów gospodar-
czych. Z kancelarią prawną 
D. Dobkowski jest związany 
od 2012 r. Absolwent Wydziału 
Prawa i Administracji UJ oraz 
Szkoły Prawa Amerykańskiego 
UJ i Catholic University of 
America.

do tych kwestii jeszcze większą 
wagę niż dotychczas i to nie tylko 
w branżach do tej pory najbardziej 
narażonych na ryzyka regulacyjne 
(e-commerce, usługi medyczne, 
sektor finansowy).

Przy stole transakcyjnym za 
późno na zmiany
W opisanym wyżej kontekście real-
nej wartości i znaczenia dla potencjal-
nych sprzedających nabiera tzw. ven-
dor’s due dilligence. Można go porów-
nać trochę do próby generalnej przed 
wpuszczaniem do firmy doradców 
potencjalnego inwestora. Zderzenie 
się różnych filozofii prowadzenia biz-
nesu, a także potencjałów prawnych 
i organizacyjnych jest modelowym 
przykładem sytuacji, kiedy tego typu 
działanie ma głęboki sens. W efek-
cie sprzedający mogą zorientować się, 
w jaki sposób będzie patrzył na ich 
firmę potencjalny kupujący.

Poza tym, znając kluczowe problemy 
prawne dotyczące sprzedawanej 
firmy, można się po prostu lepiej przy-
gotować do sprzedaży, przy czym klu-
czowe znaczenie ma tu aspekt cza-
sowy. Otóż wdrożenie pewnych roz-
wiązań, np. z zakresu RODO, może 
wymagać czasem kilku miesięcy. 
Tymczasem z reguły od zawarcia 
listu intencyjnego i umowy o pouf-
ność do zakończenia badania praw-
nego przez kupującego zwykle mija, 
w przypadku średnich firm, zaled-
wie kilka tygodni. Zaraz potem for-
mułowane są zastrzeżenia, które 
mogą decydować o odstąpieniu 
od transakcji lub wniosku o obni-
żenie ceny dla pokrycia wykry-
tych ryzyk. Łatwo wywnioskować 
bowiem, że w momencie, gdy inwe-
stor pojawi się z raportem z bada-
nia prawnego, nie będzie już fizycznie 
czasu na wykonanie pewnych czaso-
chłonnych zmian. W efekcie sprzeda-
jący poniesie koszty i podejmie wysi-
łek, a na dodatek „obnaży” się przed 
potencjalnym inwestorem na próżno.

Nie dziwi zatem stwierdzenie powta-
rzane coraz częściej przez specjali-
stów od sprzedaży firm, że do trans-
akcji trzeba się przygotować z dużym 
wyprzedzeniem, żeby nie zakoń-
czyła się ona fiaskiem. Ostatecznie, 
patrząc z innej strony, czasem lepiej 
samemu stwierdzić, że firma, jak-
kolwiek dobrze funkcjonująca, jest 
ciężko sprzedawalna, niż dowiady-
wać się tego od innych. ■

z prostego faktu, że będzie on patrzył 
na cel przejęcia z pewnego dystansu 
(w wypadku nabywcy zagranicznego 
będzie on jeszcze większy). Takiemu 
podmiotowi trudniej jest przyjąć 
na słowo np. stwierdzenie, że skoro 
istniejące nieprawidłowości nie prze-
szkodziły w rozwoju firmy przez 
ostatnie 20 lat, to zapewne i w przy-
szłości nie będą stanowiły prze-
szkody w jej funkcjonowaniu. Należy 
raczej spodziewać się z jego strony 
żądania usunięcia danego problemu 
albo odpowiedniego odzwierciedle-
nia go w cenie lub odpowiedzialności 
sprzedających.

Kwestia rozdźwięku w podejściu 
firmy rodzinnej i potencjalnego 
nabywcy do zgodności z pewnymi 

„mało biznesowymi” unormowaniami 
nabiera ostatnio większego znacze-
nia wobec swoistej ofensywy legisla-
cyjnej prawodawcy unijnego oraz kra-
jowego, której sztandarowym przy-
kładem są przepisy RODO. W sposób 
oczywisty inwestorzy, zwłaszcza 
z innych krajów UE, będą przykładać 

P U N K T 
STRATEGICZNY

Specyfika firm rodzinnych 
– najpierw biznes, potem 
compliance
Doświadczenie przy doradzaniu 
firmom rodzinnym skłania do refleksji, 
że mają one zdecydowanie mniejszy 

„apetyt” na compliance prawny niż 
np. międzynarodowe korporacje czy 
spółki publiczne. Wynika to z naby-
tego przekonania, że jeśli dany 
proces i związany z tym koszt nie 
ma przełożenia w bliższej lub dalszej 
perspektywie na zysk, zaś ryzyko 
strat jest akceptowalne, to nie warto 
się w niego angażować, a jeśli już, 
to minimalnym nakładem sił. Podej-
ście to jest często w pełni racjo-
nalne i dodatkowo uzasadnione przez 
model funkcjonowania firm rodzin-
nych, w którym kluczowe stanowiska 
często są zajmowane przez osoby 
darzone dużym zaufaniem, nierzadko 
wzmacniane więzami pokrewieństwa.

Problem polega jednak na tym, 
że optyka potencjalnego nabywcy 
może być diametralnie odmienna. 
Wynika to przede wszystkim 
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WŁASNOŚĆ 
INTELEKTUALNA 
POD LUPĄ
W ramach rozwoju nowoczesnej gospodarki obserwuje się 
skokowy wręcz wzrost roli własności intelektualnej i usług 
o charakterze niematerialnym. Trudno bowiem obecnie 
wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiejkolwiek znaczącej firmy 
bez konieczności prowadzenia choćby analiz rynku, nabywania 
licencji czy też zaawansowanych usług IT. 

››

P U N K T 
WIDZENIA

W ramach rozwoju współczesnych 
korporacji i megakorporacji szereg 
takich usług świadczonych jest przez 
wyspecjalizowane podmioty z grupy, 
skupiające się na obsłudze tzw. 
klienta wewnętrznego, czyli właśnie 
podmiotów powiązanych. Zmiany te 
pociągnęły za sobą burzliwy rozwój 
tzw. centrów usług wspólnych, które 
stały się motorem rozwoju wielu pol-
skich miast. 

Grupy kapitałowe – 
perspektywa podatkowa
Z perspektywy podatkowej klu-
czowe jest to, że powszechną prak-
tykę stanowi nabywanie od podmio-
tów powiązanych szeregu licencji 
i usług o charakterze niematerialnym, 
a następnie wykorzystywanie ich 
w ramach działalności i całkowitym 
kosztem nabycia tych usług obciąża-
nie innych podmiotów z grupy. 
Kluczowym zagadnieniem staje się 
zatem możliwość zaliczania do kosz-
tów podatkowych tego typu usług naby-
tych od podmiotów powiązanych. Brak 
bowiem takiej możliwości może posta-
wić pod znakiem zapytania dalszy rozwój 
szeregu wyspecjalizowanych podmio-
tów świadczących usługi na rzecz pod-
miotów powiązanych (w tym w pewnym 
zakresie operujących w sektorze cen-
trów usług wspólnych).

››
Od dłuższego czasu pomiędzy orga-
nami skarbowymi i podatnikami 
toczą się liczne spory na temat kon-
sekwencji podatkowych wykorzysty-
wania usług o charakterze niemate-
rialnym w ramach grup kapitałowych. 
W wyniku powyższego wytworzyła 
się praktyka, zgodnie z którą korzy-
stanie z takiej własności powinno 
zawsze odbywać się za wynagrodze-
niem ustalanym w wysokości ryn-
kowej. Przedmiot sporu oscylował 
zatem wokół dwóch zagadnień, czy 
po pierwsze usługi zostały faktycznie 
wykonane, a po drugie jak powinna 
zostać ustalona wartość rynkowa 
opłat z tego tytułu.
Od pewnego jednak czasu organy 
skarbowe starają się w ogóle kwe-
stionować zasadność ponoszenia 
opłat za licencje i usługi niemate-
rialne na rzecz podmiotów powiąza-
nych. W niestety już dość licznych 
decyzjach organy skarbowe twierdzą, 
iż ponoszenie takich opłat na rzecz 
podmiotu powiązanego powoduje, 
że znika związek takiego kosztu 
z przychodami spółki. Oczywiście 
rodzi się pytanie, jak organy skar-
bowe doszły do takiej konkluzji. Czy 
sam fakt ponoszenia opłat na rzecz 
podmiotu powiązanego niweczy 
związek kosztu z przychodem? Czy 
w sytuacji, kiedy identyczna opłata 
byłaby ponoszona na rzecz podmiotu 

Od dłuższego czasu 
pomiędzy organami 
skarbowymi i podatni-
kami toczą się liczne 
spory na temat konse-
kwencji podatkowych 
wykorzystywania 
usług o charakte-
rze niematerialnym 
w ramach grup kapi-
tałowych. W wyniku 
powyższego wy-
tworzyła się prakty-
ka, zgodnie z którą 
korzystanie z takiej 
własności powinno 
zawsze odbywać się 
za wynagrodzeniem 
ustalanym w wysoko-
ści rynkowej.
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niepowiązanego, taki związek mógłby 
istnieć? Póki co są to w dużej mierze 
pytania retoryczne. W ciągu ostat-
nich tygodni wojewódzkie sądy admi-
nistracyjne kilkukrotnie wypowiadały 
się w tej tematyce i przyjęły stanowi-
sko korzystne dla podatników. Ciągle 
brak jednak ostatecznego rozstrzy-
gnięcia na poziomie Naczelnego Sądu 
Administracyjnego.

Własności intelektualne 
a nowelizacja podatku CIT i PIT
Żeby było ciekawiej, na początku 
roku weszła w życie obszerna nowe-
lizacja podatku CIT i PIT, wprowadza-
jąca istotne ograniczenia w zakre-
sie możliwości zaliczania w koszty 
opłat za korzystanie z własności inte-
lektualnej. Na chwilę obecną, o ile 
opłaty takie ponoszone są na rzecz 
podmiotów powiązanych, do kosz-
tów zaliczyć można jedynie kwotę 
3 mln PLN. Ponad tę kwotę koszt 
podatkowy stanowić będą koszty 
ograniczone do 5% tzw. EBITDA 
podatkowej. Będą… chyba że wcze-
śniej spółka była już właścicielem 
przedmiotu licencji. Wówczas ograni-
czenie sięga dalej i może efektywnie 
ograniczyć te koszty do zera.
Czy oznacza to zatem, że ustawo-
dawca wprowadził quasi-definicję 
wysokości rynkowej opłat licencyj-
nych? Nic z tych rzeczy. Problematyka 
wartości rynkowej jest nadal aktualna. 
Niepewność podatników jednak tylko 
wzrasta, bo obecnie mogą znaleźć się 
w sytuacji, kiedy nie dość, że opłaty 
zostaną uznane za nierynkowe (zbyt 
niskie lub zbyt wysokie), co może 
generować problem zarówno po stro-
nie licencjobiorcy, jak i licencjodawcy, 
to jeszcze nabywca musi monitoro-
wać, czy ta rynkowa wartość nie spo-
wodowała przekroczenia limitu kosz-
tów. Nic przecież nie stoi na przeszko-
dzie, aby rynkowa opłata była wyższa 
od przyjętych przez ustawodawcę 
limitów kosztów.

Uprzednie porozumienie 
cenowe 
Od powyższych ograniczeń istnieje 
jednak istotny wyjątek – to sytu-
acja, kiedy prawidłowość ceny 
została potwierdzona uzyskaniem 
tzw. uprzedniego porozumienia ceno-
wego (tzw. Adavnced Price Agre-
ement – APA). Co prawda sama pro-
cedura jest żmudna, czasochłonna 
i kosztowna, jednak jej efekty mogą 
być bardzo pozytywne dla podatników. 
Z jednej bowiem strony uzyskanie 

PAWEŁ PODSIEDLIK 
starszy menedżer w dziale 
doradztwa podatkowego 
w KPMG w Polsce, biuro 
w Krakowie
ppodsiedlik@kpmg.pl

Specjalizuje się w szero-
ko rozumianych reorgani-
zacjach majątkowych oraz 
transakcjach fuzji i przejęć. 
W KPMG od 2006 r. doradza 
licznym klientom z branży 
nowych technologii oraz 
medycyny, a także rynku 
nieruchomościowego.
Posiada tytuł doradcy 
podatkowego.

uprzedniego porozumienia cenowego 
ogranicza możliwość kwestionowania 
rynkowości stosowanej ceny, z dru-
giej zaś pozwala na zaliczanie do kosz-
tów podatkowych wspomnianych 
opłat bez ograniczeń kwotowych. 
Ministerstwo Finansów informuje, 
że pracuje obecnie nad wprowadze-
niem uproszczonych modeli APA wła-
śnie w celu umożliwienia skorzysta-
nia z wyjątku od limitacji kosztów 
usług niematerialnych i licencji. Nie-
stety, trudno powiedzieć, kiedy takie 
rozwiązanie mogłoby wejść w życie.

Niezależnie jednak od tego, czy uprosz-
czenie zostanie wprowadzone, nadal 
aktualne pozostaną problemy zwią-
zane z udokumentowaniem wykona-
nia usług, tudzież wykazaniem związku 
licencji z przychodami. Skonkludować 
to można zatem w ten sposób, iż albo 
podatnicy będą zmuszeni wziąć w cało-
ści na siebie koszty nowelizacji ustawy 
CIT i PIT (i nadal borykać się z dotych-
czasowymi problemami udokumen-
towania wykonania i związku kosztu 
z przychodami), licząc na możliwe, 
choć niepewne wprowadzenie uprosz-
czonego APA, albo wszcząć postępo-
wanie celem uzyskania APA już obec-
nie i kosztem dziesiątek tysięcy złotych 

„kupić” sobie likwidację nowych ogra-
niczeń kosztowych.
Jak zwykle to Państwo muszą podjąć 
decyzję sami… ■

Ministerstwo 
Finansów informuje, 
że pracuje obecnie 
nad wprowadzeniem 
uproszczonych 
modeli APA właśnie 
w celu umożliwienia 
skorzystania z wyjątku 
od limitacji kosztów 
usług niematerialnych 
i licencji. Niestety, 
trudno powiedzieć, 
kiedy takie 
rozwiązanie mogłoby 
wejść w życie.
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