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Rozdziaã 1.
Esencja wartoħci niematerialnych
i prawnych — oprogramowanie

Estymacja wartoħci niematerialnych i prawnych
Jak wspomniaïem w sïowniczku, wartoĂci niematerialne i prawne
sÈ pewnego rodzaju dobrami, aktywami wirtualnymi, co jednakĝe
nie oznacza, ĝe nieutrwalonymi. W duĝej mierze opierajÈ siÚ na
konkretnych dokumentacjach, kodzie lub zapisach.
WartoĂci niematerialne i prawne sÈ dzielone zgodnie z ustawÈ
o rachunkowoĂci, jednakĝe w tej ksiÈĝce wydzieliïem nastÚpujÈce
podgrupy: oprogramowanie obce, oprogramowanie wïasne, inne wartoĂci niematerialne i prawne oraz know-how. Kaĝda z podgrup posiada wspólne elementy ewaluacji, ale wymaga innego sposobu myĂlenia i spojrzenia na typ przedstawianych do wyceny skïadników.
Prawidïowe przyporzÈdkowanie do grup stanowi juĝ czÚĂÊ sukcesu.
Wychwycenie pozycji caïkowicie bïÚdnych lub wymagajÈcych korekty
stanowi kolejny krok przygotowañ. Koñcowym krokiem jest wïaĂciwe
przygotowanie dokumentacji, zgodnie z poniĝszymi wskazówkami.
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Oprogramowanie obce

Wycena oprogramowania obcego dotyczy róĝnych sytuacji, które
jednak sprowadzajÈ siÚ do wspólnego mechanizmu ewaluacyjnego.
Mechanizm ten polega na ewaluacji wartoĂci odtworzenia zakupu
danego oprogramowania, pomniejszonego o odpisy, jednakĝe w kilku przypadkach moĝe byÊ podobny do wyceny oprogramowania
wïasnego.
W zakresie oprogramowania obcego naleĝy wyróĝniÊ miÚdzy
innymi:
 licencje na oprogramowanie, które podlegajÈ zasadom wyceny
licencji na podstawie dokumentu ksiÚgowego zakupu danej
licencji,




oprogramowanie, do którego posiadane sÈ majÈtkowe prawa
autorskie, a które nie podlegaïo modyfikacjom,
oprogramowanie, do którego posiadane sÈ majÈtkowe prawa
autorskie, a które podlegaïo modyfikacjom na potrzeby projektu.

MajÈtkowe prawa autorskie oznaczajÈ, ĝe nabyïeĂ w drodze
umowy prawa do czyjegoĂ utworu, którym w tym przypadku jest
oprogramowanie. Moĝna powiedzieÊ, ĝe jesteĂ ich wïaĂcicielem,
choÊ definicja prawna jest szersza. Najwaĝniejsze, ĝe masz prawo
rozporzÈdzaÊ nimi jako majÈtkiem. W przypadku licencji sÈ juĝ
pewne ograniczenia, które powodujÈ, ĝe nie jesteĂ wïaĂcicielem
danego oprogramowania, ale charakter licencji moĝe okreĂlaÊ na
przykïad wyïÈcznoĂÊ rozporzÈdzania tÈ licencjÈ. To trochÚ jak z róĝnicÈ miÚdzy najmem, dzierĝawÈ gruntu lub uĝytkowaniem wieczystym. Kaĝda z form ma swoje prawa. Analogicznie, kaĝda licencja
moĝe siÚ róĝniÊ, a istotne sÈ zapisy stosowane w umowie licencyjnej.
Z pierwszÈ grupÈ oprogramowania spotykasz siÚ na co dzieñ.
NaleĝÈ do nich na przykïad licencje na wykorzystanie systemu ope-
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racyjnego w Twoim komputerze, licencje na oprogramowanie biurowe, oprogramowanie antywirusowe czy oprogramowanie specjalistyczne. Przy zaïoĝeniu legalnoĂci ěródïa oprogramowania istotna
jest wartoĂÊ zakupu, zgodnie z dokumentem ksiÚgowym. W wiÚkszoĂci przypadków wartoĂÊ w czasie nie powinna zmaleÊ, jeĂli oprogramowanie bÚdzie uĝytkowane przez co najmniej rok od zakupu.
WartoĂÊ w tym przypadku nie do koñca jest wytyczona przez wartoĂÊ rynkowÈ, a przez wartoĂÊ dla konkretnego projektu. OczywiĂcie,
nie jesteĂ w stanie podwyĝszyÊ wartoĂci w sztuczny sposób, gdy zakupiïeĂ licencjÚ na stary, przeceniony system za przysïowiowÈ zïotówkÚ. W rozumieniu ksiÚgowym jego wartoĂÊ bÚdzie równa wartoĂci zakupu wedïug dokumentu zakupu, a wiÚc bÚdzie wynosiÊ
zïotówkÚ. Tak samo nie bój siÚ utraty wartoĂci oprogramowania,
jeĂli niecaïy rok wczeĂniej wydaïeĂ kilkanaĂcie tysiÚcy zïotych na licencjÚ programu graficznego. Przy wnoszeniu aportem takich licencji
przez osobÚ fizycznÈ waĝne jest tylko zweryfikowanie, czy licencje,
które zakupiïeĂ, mogÈ byÊ wykorzystane w dziaïalnoĂci gospodarczej.
Niektóre firmy na rynku wyraěnie rozróĝniajÈ wykorzystanie do
uĝytku domowego (osoby fizycznej) lub jednoosobowej dziaïalnoĂci
gospodarczej od wykorzystania w wiÚkszej dziaïalnoĂci. Te skïadniki, które nie mogÈ byÊ przeniesione na grunt nowej firmy (spóïki),
niestety, nie mogÈ podlegaÊ wycenie. Z kolei w przypadku firmy
musisz sprawdziÊ, czy Twoja ksiÚgowoĂÊ nie dokonaïa odpisów, co
z kolei spowodowaïo, ĝe przenoszona wartoĂÊ licencji faktycznie,
ksiÚgowo bÚdzie równa zeru. Dotyczy to zwïaszcza drobnych programów, takich jak programy antywirusowe czy systemy operacyjne.
Druga grupa oprogramowania dotyczy w gïównej mierze tego,
które zostaïo wykonane „na miarÚ” dla danej firmy lub osoby fizycznej. Przykïadowo zostaïy przez Ciebie zlecone prace wykonania
CRM dla firmy. Czasami zdarza siÚ, ĝe firmy informatyczne celowo
wykreĂlajÈ z umów klauzulÚ mówiÈcÈ o przeniesieniu majÈtkowych
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praw autorskich, zastÚpujÈc jÈ stosownÈ licencjÈ, mimo iĝ wykonany
zostaï projekt przeznaczony wyïÈcznie dla danego podmiotu. ZwróÊ
uwagÚ na konstrukcjÚ umów, jakie zostaïy przez Ciebie zawarte.
Czy posiadajÈ niezbÚdne zapisy o przeniesieniu majÈtkowych praw
autorskich? JeĂli nie, spróbuj napisaÊ aneksy do umów, choÊ w duĝej
mierze bÚdzie to uzaleĝnione od dobrej woli tego, kto wykonaï program. Mechanizm wyceny drugiej grupy oprogramowania jest analogiczny do mechanizmu wyceny pierwszej grupy, choÊ mogÈ zdarzyÊ
siÚ przypadki, ĝe wartoĂÊ oprogramowania wzrosïa w czasie w wyniku konkretnych czynników, na przykïad rozwoju firmy. JeĂli elementami oprogramowania sÈ przykïadowo bazy danych, które wpïywajÈ na zwiÚkszonÈ skutecznoĂÊ pracy programu, jest szansa, ĝe
moĝna dokonaÊ ponownej, rynkowej ewaluacji wartoĂci oprogramowania, choÊ jest to z zaïoĝenia bardzo trudne. Moĝe teĝ siÚ zdarzyÊ, ĝe oprogramowanie zaleĝy bezpoĂrednio od innego, stale
rozwijanego i na podstawie tego wartoĂÊ oraz funkcjonalnoĂÊ oprogramowania zaleĝnego równieĝ wzrasta. Rzeczoznawca w kaĝdym
przypadku bÚdzie bardziej skïonny przyjÈÊ wartoĂÊ zafakturowanÈ,
gdyĝ to stanowi koszt odtworzenia danego oprogramowania. W przypadku, gdy nastÈpiï rozwój oprogramowania, bÚdzie prawdopodobnie próbowaï wydzieliÊ skïadniki rozwojowe danej aplikacji, w których
zakresie nastÈpiïo zwiÚkszenie wartoĂci. Przykïadem dalej moĝe
byÊ baza danych, która podczas zakupu oprogramowania najprawdopodobniej byïa w stanie surowym, a wiÚc jej wartoĂÊ jako element byïa równa zero. W takim przypadku rzeczoznawca dokona
wyceny dodatkowo bazy, ale juĝ jako osobnego elementu, który
ulegï dowartoĂciowaniu. OczywiĂcie, przy wycenie bÚdÈ równieĝ
brane pod uwagÚ pozostaïe elementy, takie jak na przykïad kwestie
ksiÚgowe zwiÈzane z amortyzacjÈ i utratÈ ksiÚgowÈ wartoĂci.
Trzeci przypadek dotyczy ïÈczonych wïasnych prac z wykonaniem zleconym lub wykonaniem dzieïa, które w stosunku do jego
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pierwotnej postaci ulegïo znacznemu przeobraĝeniu. W takim
przypadku wzrost wartoĂci lub redukcja strat wartoĂci ma najwyĝszy
sens. Istotne jest wtedy rozdzielenie czÚĂci bazowej (zakupionej)
oprogramowania i tej, która ulegïa wïasnym modyfikacjom, a którÈ
z kolei naleĝy wyceniÊ zgodnie z metodÈ oprogramowania wïasnego.
WartoĂÊ oprogramowania w tym rozumieniu bÚdzie sumÈ wartoĂci
zakupu i kosztu odtworzenia oprogramowania wykonanej pracy
wïasnej, wedïug algorytmiki prezentowanej w kolejnym rozdziale.
Przykïad — wycena portalu wykonanego
w ramach umowy o dzieïo
Najlepszym przykïadem jest umowa o dzieïo, jaka zostaïa zawarta
pomiÚdzy TobÈ, to jest osobÈ fizycznÈ, a firmÈ programistycznÈ.
Firma ta zobowiÈzaïa siÚ do wykonania dzieïa (portalu), którego
zakres zostaï okreĂlony specyfikacjÈ technicznÈ. Oprogramowanie
zostaïo wykonane na silniku firmy. Posiadasz majÈtkowe prawa autorskie do portalu oraz licencjÚ na wykorzystanie komponentów
konfiguracyjnych, których autorami sÈ pracownicy firmy.
WartoĂÊ wykonania oprogramowania wyniosïa wedïug faktury
13 800 zïotych. Poniewaĝ zakupiïeĂ oprogramowanie jako osoba
fizyczna, nie dokonywaïeĂ odpisów. WartoĂÊ aportu jest toĝsama
z wartoĂciÈ na fakturze.

Oprogramowanie wãasne — metoda podstawowa ewaluacji

W trakcie rozmów z projektodawcami zidentyfikowaïem najpowaĝniejszy problem z wycenÈ wïasnorÚcznie wykonanego przez nich
oprogramowania. A jako ĝe jest to najczÚstszy przypadek poĂród
startupów w fazie seed, gdy projekt jest programistycznie utoĝsamiany z samym wïaĂcicielem pomysïu, problem okazuje siÚ bardzo
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szeroki. Problemy z wycenÈ takich aktywów majÈ równieĝ eksperci,
gdyĝ brakuje punktów odniesienia, które daje na przykïad wykonanie (zapïacone) oprogramowania u wykonawcy zewnÚtrznego.
W trakcie wspóïpracy z rzeczoznawcami i projektodawcami udaïo
mi siÚ wypracowaÊ pewne modele, które — mam nadziejÚ — pomogÈ w wycenie Twojego oprogramowania. Zaznaczam jednak, ĝe
co do zasady nie jest to ïatwe i w trakcie tej wyceny wystÚpujÈ najczÚstsze bïÚdy dotyczÈce oszacowanej wartoĂci. Wykonanie dziaïañ
krok po kroku powinno zminimalizowaÊ ryzyko popeïnienia bïÚdu,
a tym samym zwiÚkszyÊ szansÚ na godziwÈ wycenÚ Twojej pracy.
Wskazane metody nie sÈ jedyne, wiele funduszy stosuje autorskie
rozwiÈzania. Przedstawiam najbardziej popularnÈ, która wynika ze
zbieĝnoĂci elementów wspólnych, stosowanych przez róĝne fundusze.
Krok 1. — ewidencja

Wiele startupów realizowanych jest albo bez metodyki, albo najczÚĂciej stosowane sÈ metodyki szybko reakcyjne, które powodujÈ,
ĝe standardowe, projektowe, a za tym korporacyjne podejĂcie w kreacji startupu nie dostarcza odpowiednich danych o wartoĂci projektu.
Budĝet w tym rozumieniu jest pïynny, a nie narzucony odgórnie,
zaĂ priorytet majÈ dziaïania, które znajdujÈ odděwiÚk u klienta, jak
równieĝ umoĝliwiajÈ zwiÚkszanie sprzedaĝy. Od strony rozwoju
biznesu jest to jak najbardziej prawidïowe i zgodne z najnowszymi
panujÈcymi na rynku trendami i wytycznymi, natomiast od strony
wyceny jest to, delikatnie mówiÈc, niekomfortowe dla wyceniajÈcego.
Projekty realizowane wedïug wyĝej wskazanych metodologii
nierzadko posiadajÈ jednÈ, wspólnÈ cechÚ — jest niÈ brak jakiejkolwiek ewidencji wykonywanych prac, pomiarów czasu wykonanej
pracy lub opisów czynnoĂci wykonanych na rzecz projektu. Pomimo
ĝe istniejÈ narzÚdzia, takie jak na przykïad TeamboxTM czy RedmineTM,
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sÈ jednak uĝywane rzadko, ze wzglÚdu na pozornÈ czasochïonnoĂÊ
ewidencji.
W metodzie odtworzeniowej jednym z kluczowych elementów
jest moĝliwoĂÊ okreĂlenia czynnoĂci historycznych, jakie zostaïy
podjÚte w celu wytworzenia wycenianego elementu, aby moĝna
byïo zweryfikowaÊ czasochïonnoĂÊ i kosztochïonnoĂÊ procesu odtworzenia. Jak widzisz, powstaje wiÚc bïÚdne koïo, które utrudnia
proces analizy. Wyobraě sobie na przykïad, ĝe budujesz dom z drewna pochodzÈcego z wïasnego lasu (wïasny napisany kod ěródïowy),
gwoědzie dostaïeĂ od sÈsiada (pomoc kolegów z akademika czy
z pracy, rodziny), okna równieĝ zrobiïeĂ sam (klasy), dysponujÈc
moĝliwoĂciÈ wykonania szkïa (fragmenty bibliotek), dachówki byïy
udostÚpnione za darmo (komponenty open source). Wiesz, ĝe w dom
zainwestowaïeĂ gïównie wïasnÈ pracÚ, w jego wykonanie wïoĝyïeĂ
kilkadziesiÈt tysiÚcy zïotych, jednakĝe rynkowo wart jest ponad
300 000 zïotych (materiaïy obce, wykonawca, w oparciu o obcy
projekt). Analogia pokazuje pewnÈ zaleĝnoĂÊ: tak jak w domu moĝe byÊ mnóstwo elementów, które naleĝy wyceniÊ, tak skomplikowany system informatyczny skïada siÚ na przykïad z moduïów, ma
wydzielony front-end, back-end, panel transakcyjny i tym podobne.
Kluczem do rozwiÈzania problemu zwiÈzanego z pierwszym
elementem wyceny jest prowadzenie ewidencji wykonanych prac,
aby okreĂliÊ, które z czÚĂci programu (parafrazujÈc) stanowiÈ dach,
które okno, a które fundamenty.
JeĂli dopiero rozpoczynasz prace nad kodowaniem, najlepiej
ewidencjonowaÊ prace w rozumieniu projektowym, wykorzystujÈc
któreĂ ze wspomagajÈcych narzÚdzi. Na rynku jest dostÚpnych wiele
rozwiÈzañ, niektóre nawet darmowe i w peïni funkcjonalne. JeĂli
natomiast dysponujesz gotowym projektem lub przynajmniej jego
dziaïajÈcym prototypem, musisz rozpoczÈÊ ewidencyjne rozkïadanie
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go na czÚĂci pierwsze, które pozwolÈ usystematyzowaÊ wykonane
dziaïania w taki sposób, jakbyĂ ewidencjÚ prowadziï od poczÈtku.
Poniĝej podajÚ przykïad rozïoĝonych chronologicznie prac dla
systemu klasy CRM/ERP obsïugujÈcego rezerwacjÚ wizyt w branĝy
usïugowej.
1. Layout serwisu (powstaï najwczeĂniej).
2. Kodowanie strony do powiÈzania poszczególnych moduïów
funkcjonalnoĂci (prace na poczÈtku oraz pod koniec).
3. Moduï blogowy do komunikacji z klientami; umoĝliwia
prowadzenie bloga przez klienta B2B w ramach prowadzonej
przez siebie dziaïalnoĂci.
4. Moduï rejestracyjny uĝytkownika (klient B2B).
5. Moduï panelu klienta (B2B).
6. Moduï administracyjny.
7. Moduï klienta (dla klientów Twojego klienta B2B).
8. Przystosowanie do systemu pïatnoĂci, do moduïu
transakcyjnego.
9. Moduï kalendarza wraz z uproszczonym CRM (zarzÈdzanie
wizytami, komunikacja, synchronizacja z panelem klienta B2B).
10. Zakïadki opisowe, takie jak regulamin, opis firmy i tym
podobne.
11. Moduï komunikacji social (integracja z którymĂ z serwisów
spoïecznoĂciowych).
Przy identyfikacji poszczególnych skïadników rekomendujÚ podejĂcie moduïowe, które pozwala rozgraniczyÊ poszczególne elementy, co znaczÈco uïatwia póěniejszÈ wycenÚ — forma prezentacji
jest dowolna, moĝe to byÊ zrobione zarówno tak jak w przykïadzie
(patrz tabela 1.1), jak i w formie drzewa, grafu i tym podobnych.
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Tabela 1.1. Moduïowe podejĂcie do wyceny skïadników majÈtkowych
Nazwa moduãu lub skãadnika

Okres wykonawczy

IloħĄ
roboczogodzin

1. Layout serwisu (powstaã
najwczeħniej).

1. miesiĎc projektu

43

2. Kodowanie strony do powiĎzania
poszczególnych moduãów funkcjonalnoħci
(prace na poczĎtku oraz pod koniec).

2. i 4. miesiĎc
projektu

260

3. Moduã blogowy do komunikacji
z klientami, umoĳliwia prowadzenie
bloga przez klienta B2B w ramach
prowadzonej przez siebie dziaãalnoħci.

2. miesiĎc projektu

110

4. Moduã rejestracyjny uĳytkownika
(klient B2B).

2. miesiĎc projektu

23

5. Moduã panelu klienta (B2B).

od 3. do 6. miesiĎca
projektu

320

6. Moduã administracyjny.

od 4. do 7. miesiĎca
projektu

157

7. Moduã klienta (dla klientów
Twojego klienta B2B).

od 3. do 7. miesiĎca
projektu

134

8. Przystosowanie do systemu
pãatnoħci, do moduãu transakcyjnego.

7. miesiĎc projektu

12

9. Moduã kalendarza wraz z uproszczonym
od 2. do 5. miesiĎca
CRM (zarzĎdzanie wizytami,komunikacja,
projektu
synchronizacja z panelem klienta B2B).

364

10. Zakãadki opisowe, jak regulamin,
opis firmy i tym podobne.

1. miesiĎc projektu

25

11. Moduã komunikacji social
(integracja z którymħ z serwisów
spoãecznoħciowych).

od 6. do 7. miesiĎca
projektu

20

Sumarycznie:

1468

Kolejnym krokiem jest okreĂlenie, ile osób byïo przydzielonych
do pracy nad danym moduïem. Uwaga! JeĂli korzystaïeĂ z darmowej
pomocy obcych, byÊ moĝe trudno bÚdzie ujÈÊ to w statystykach, o ile
nie wïÈczysz tych ludzi w jakiĂ sposób w projekt. JeĂli okaĝe siÚ, ĝe

Kup książkę

Poleć książkę

31

32

Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka

Twój roboczy tydzieñ przekroczy kilkaset godzin, bÚdzie to uznane
za próbÚ przewartoĂciowania. Istotne jest wiÚc, abyĂ dokïadnie
opisaï procesy, które zachodziïy w trakcie realizacji oprogramowania. W przypadku prowadzonej dziaïalnoĂci czy teĝ spóïek problem
staje siÚ o tyle trudniejszy, ĝe aby wykazaÊ zaangaĝowanie danych
osób na rzecz danego projektu, potrzebowaïbyĂ dowodu zatrudnienia
tych osób lub innej formy dowodu ksiÚgowo-kadrowego, która pozwoliïaby potwierdziÊ faktycznie wykonanÈ pracÚ. Jak widzisz, jest
w tym miejscu kilka puïapek. JeĂli na przykïad korzystaïeĂ z pomocy znajomych i nad projektem siedziaïy trzy osoby, a nie jedna,
jednak nie masz formalnych dokumentów na potwierdzenie ich zaangaĝowania, moĝesz mieÊ problem z udokumentowaniem, ĝe iloĂÊ
wykonanej pracy byïa wyïÈcznie TwojÈ pracÈ (bo przykïadowo z czystych kalkulacji wychodzi, ĝe tydzieñ roboczy ma 180 roboczogodzin).
PomijajÈc kwestie podatkowe (darowizna i tak dalej), powinieneĂ
zastanowiÊ siÚ, czy jest moĝliwe sformalizowanie tych prac. JeĂli
pomaga rodzina, darowizna jest jednym ze sposobów — kaĝdy ma
prawo podarowaÊ wypracowany przez siebie materiaï, choÊ równieĝ jest problem z jego wycenÈ czy opodatkowaniem. Czasami teĝ
zdarza siÚ, ĝe liczba wykonanych godzin nie przekroczy normalnej
wydajnoĂci czïowieka, dlatego moĝesz te prace ujÈÊ jako wïasne,
dopilnuj jednak, aby mieÊ Ălad, który CiÚ zabezpieczy na wypadek
póěniejszych roszczeñ z tytuïu praw autorskich. Z perspektywy
startupów wszystko jest dobrze, gdy jest dobrze. Z podjÚtym ryzykiem wiÈĝe siÚ jednak odpowiedzialnoĂÊ i umiejÚtnoĂÊ przewidywania. JeĂli trafisz do grona szczÚĂliwców i osiÈgniesz wielomilionowy
sukces, a zaufaïeĂ dobrym intencjom Twoich znajomych, istnieje
biznesowe ryzyko, ĝe któryĂ z nich wystÈpi z tytuïu praw autorskich
o czÚĂÊ swojej wïasnoĂci, pomimo ĝe pierwotne intencje wyraěnie
dotyczyïy bezinteresownej pomocy. Czasem lepiej wiÚc przy zaangaĝowaniu wiÚkszej iloĂci osób poĂwiÚciÊ te kilka procent udziaïów
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lub kilkaset zïotych na sformalizowanie czynnoĂci, które spowodowaïy, ĝe posiadasz majÈtkowe prawa autorskie do kodu ěródïowego
swojej aplikacji.
Rzeczoznawca czy teĝ inwestor w tym miejscu na pewno bÚdzie
badaï elementy, takie jak:
 liczba osób, które pracowaïy na rzecz projektu w czasie jego
realizacji,







wyglÈd ewidencji wykonanej pracy,
dostÚp do zaïÈczników do wskazanych elementów — kod
ěródïowy, grafiki, inne elementy, które sÈ bezpoĂrednio
wskazane jako wykonane,
funkcjonalnoĂÊ wykonanego oprogramowania, to znaczy
czy poszczególne moduïy lub caïoĂÊ posiadajÈ zdolnoĂÊ
wykonawczÈ zaïoĝonych dla nich funkcjonalnoĂci,
zbywalnoĂÊ wykonanego oprogramowania, gdyby zaszïa taka
potrzeba, zaĂ szczególnie to, czy dokumentacja techniczna
pozwala na wykorzystanie oprogramowania przez osoby
trzecie (po sprzedaĝy).

Co waĝne — oprogramowanie moĝe byÊ w fazie prototypu,
wersji alfa, beta lub moĝe teĝ byÊ niedokoñczone, ale funkcjonalnie musi speïniaÊ swojÈ rolÚ. W tym rozumieniu podstawowe funkcje powinny byÊ wykonywalne w rozumieniu przydatnoĂci projektowej lub potencjaïu ich zbywalnoĂci. Moduïy niefunkcjonalne nie
mogÈ byÊ wycenione, chociaĝby z braku moĝliwoĂci ich zbywalnoĂci,
choÊ zapewne uznasz to za dyskusyjne. Z perspektywy funduszu
waĝne jest, aby prezentowane oprogramowanie prezentowaïo przynajmniej zdolnoĂÊ funkcjonalnÈ. Inaczej mówiÈc: wiesz, ĝe to, co
przedstawiasz do wyceny inwestorowi, jest koïem, da siÚ je wykorzystaÊ do jazdy, ale jeszcze nie wiesz, jaki bÚdzie bieĝnik, jaka do-
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kïadnie szerokoĂÊ i tak dalej. To tak jak z przykïadowym oknem —
okno musi posiadaÊ szybÚ, ramÚ, moĝe nie byÊ jeszcze osadzone,
ale jako element ukïadanki zapewnia funkcjÚ izolacyjnÈ od deszczu,
haïasu i funkcjÚ widokowÈ, a takĝe wietrzenia.
WróÊmy do przykïadu. W ciÈgu 7 miesiÚcy liczba wykonanej
Twojej pracy, prezentowanej w tabeli, przelicza siÚ na okoïo 209
godzin pracy miesiÚcznie. Przy zaïoĝeniu, ĝe masz wspólnika, który
równieĝ zajmuje siÚ kodowaniem, okazuje siÚ, iĝ poĂwiÚciliĂcie
normatywny czas pracy na rzecz projektu — przynajmniej w zakresie tworzenia oprogramowania. IloĂÊ materiaïów i udostÚpniony do
wglÈdu software przeszïy pozytywnÈ weryfikacjÚ rzeczoznawcy,
który uznaï wartoĂci za prawidïowe i rzeczywiste. Bardzo waĝne,
abyĂ nigdy nie próbowaï sztucznie zawyĝaÊ wartoĂci godzin. Jakiekolwiek próby naduĝycia naprawdÚ widaÊ, a przynajmniej zauwaĝy
je doĂwiadczona osoba.
PamiÚtam, ĝe próby naduĝyÊ w tym zakresie wielokrotnie determinowaïy przerwanie negocjacji. OczywiĂcie, projektodawca zawsze miaï szansÚ obroniÊ wartoĂci, kiedy jednak wychodziïo, ĝe nie sÈ
one prawidïowe, a próba powiÚkszenia aportu polegaïa na sztucznym
zwiÚkszeniu iloĂci godzin, projektodawca dostawaï czerwonÈ kartkÚ.
Inwestorowi w duĝej mierze zaleĝy na uczciwoĂci wspólnika. PamiÚtam, jak wspóïpracujÈca z nami prawniczka mówiïa, ĝe wspólnik
w Ăwietle definicji kodeksowej jest praktycznie jak wspóïmaïĝonek,
tylko odpowiedzialnoĂÊ jest prawnie uïoĝona inaczej (najbliĝsze porównanie — wspóïmaïĝonek z intercyzÈ). JeĂli wiÚc, poniekÈd, stajesz siÚ „rodzinÈ” inwestora, powinna Ci przyĂwiecaÊ idea bezwzglÚdnej szczeroĂci i uczciwoĂci. JeĂli inwestor jest naprawdÚ
zainteresowany Twoim projektem i pojawi siÚ chemia biznesowa,
zrobi wszystko, abyĂ znalazï siÚ w jego grupie kapitaïowej.
Kolejny krok to próba ewaluacji wartoĂci pojedynczej roboczogodziny, spÚdzonej na rzecz projektu. W przypadku oprogramo-
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wania rozkïad wartoĂci cen roboczogodziny kapitaïu ludzkiego jest
wzglÚdnie duĝy. Rzeczoznawcy dysponujÈ odpowiednimi danymi
katalogowymi, jednak moĝesz podjÈÊ próbÚ oszacowania wartoĂci
wedïug wskaěników standardowych wynagrodzeñ. Firmy konsultingowe oraz HR-owe prowadzÈ systematyczne badania w zakresie
wartoĂci wynagrodzeñ. Jednym z takich raportów nazwany „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku” opublikowany zostaï
w kwietniu 2013 roku przez agencjÚ Sedlak & Sedlak. Niestety, dostÚp do wiÚkszoĂci tego typu danych jest pïatny, tak teĝ jest w tym
przypadku. JeĂli wiÚc nie dysponujesz stosownymi raportami, najlepiej przejrzeÊ aktualne oferty pracy i wynagrodzenia proponowane w stosunku do zakresu prac, jaki byï prowadzony w Twoim
projekcie. Istotne jest równieĝ, w jakim fizycznie miejscu byïo wykonane oprogramowanie — wystÚpujÈ dysproporcje w wynagrodzeniach, w zaleĝnoĂci od lokalizacji. SpoĂród wartoĂci, jakie przyjmowali rzeczoznawcy, najczÚĂciej kwoty dla programistów oscylowaïy
w granicach od 70 do 130 zïotych brutto-brutto. Koszt brutto-brutto
oznacza finansowanie wraz z pozapïacowymi kosztami pracy, czyli
koszt caïkowity (wraz z ubezpieczeniami, skïadkami i tak dalej).
Dla przykïadu prace w Twoim projekcie byïy wykonywane w technologii php, html oraz w oparciu o bazy danych sql. Koszt pracy
programisty przyjÈïeĂ jako 96 zïotych brutto-brutto. Jak wyglÈda
wiÚc koszt odtworzenia Twojego oprogramowania? Przemnóĝ 1 468
godzin przez wartoĂÊ jednej roboczogodziny, co da wynik 140 928
zïotych. Sporo? PoĂwiÚciïeĂ na niÈ siedem miesiÚcy pracy, przy
czym praca byïa rozïoĝona na dwie osoby. Kapitaï ludzki po prostu
kosztuje. Gdy spojrzy siÚ na koszty prowadzenia dziaïalnoĂci w czasie, sÈ one — niestety — bardzo duĝe.
No dobrze, masz juĝ okreĂlony poziom wartoĂci, ale to jeszcze
za maïo, aby w sposób prawidïowy ustaliÊ wartoĂÊ. Potrzebujesz
weryfikacji rynkowej, ale to juĝ krok drugi.
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Krok 2. — zapytania ofertowe

Do wyceny nieruchomoĂci stosowane sÈ ceny transakcyjne nie starsze niĝ trzy miesiÈce. Niestety, dostÚpu do danych transakcyjnych
w branĝy IT praktycznie nie ma, a ěródïem sÈ tylko oficjalne zapytania ofertowe, na przykïad na potrzeby konkursów ofert w projektach
dofinansowanych unijnie. Dlatego powinieneĂ skorzystaÊ z podobnego mechanizmu pozyskania danych, które bÚdÈ najbardziej zbliĝone do cen transakcyjnych. Pomocne sÈ zapytania ofertowe, bÚdÈce
istotnym narzÚdziem do weryfikacji faktycznych cen rynkowych.
Przy zapytaniach samodzielnych nie ma tak wyraěnego efektu konkurencji, zatem trudno mówiÊ o dobrej cenie. Kiedy uruchomiony
zostaje konkurs ofertowy, dziaïa skutecznie efekt konkurencyjnoĂci
i rozpoczyna siÚ walka cenowa. OczywiĂcie, istotne jest okreĂlenie
prawidïowej specyfikacji oraz parametrów zapytania, aby kluczowym
parametrem nie byïa cena, gdyĝ ogólnie wiadomo, jak zazwyczaj
koñczy siÚ taka strategia. JeĂli kopiujesz czyjeĂ rozwiÈzanie, w zapytaniu ofertowym moĝesz bezpoĂrednio wskazaÊ konkurencyjne
rozwiÈzanie. JeĂli tworzysz coĂ innowacyjnego i nie chcesz ujawniaÊ
zbyt wiele, poszukaj projektu konkurencyjnego, zbliĝonego do Twojej koncepcji, przynajmniej na poziomie funkcjonalnym. PrzygotowujÈc zapytanie, spróbuj okreĂliÊ:
 podstawowe funkcjonalnoĂci,





wyzwania w zakresie funkcjonalnoĂci innowacyjnych,
moĝliwe przeszkody projektowe, bo masz ĂwiadomoĂÊ,
jakie problemy napotkaïeĂ w trakcie planowania lub realizacji
wïasnej,
moduïy lub elementy oprogramowania, takie, które majÈ
stanowiÊ caïoĂÊ projektu, i takie, które powinny byÊ
wyodrÚbnione jako moduïy funkcjonalne,

Kup książkę

Poleć książkę

Esencja wartoħci niematerialnych i prawnych






technologiÚ, w jakiej ma byÊ wykonany projekt,
warunki gwarancyjne, które powinny byÊ zbliĝone do poziomu
gwarancji osiÈganych przy samorealizacji projektu,
inne elementy, które sÈ istotne, na przykïad parametry SLA,
jeĂli dotyczÈ, zakup certyfikatów i tym podobne.

Oferty spïywajÈce od wykonawców mogÈ byÊ bardzo róĝne.
Znasz juĝ wartoĂÊ odtworzeniowÈ swojego oprogramowania, do caïej
ukïadanki brakuje tylko elementów uwiarygodniajÈcych. Oferty, które dostaïeĂ, zawieraïy przykïadowe poziomy cen (patrz tabela 1.2).
Tabela 1.2. WartoĂci cen ofertowych zaprezentowane przez wykonawców
Lp.

PLN

Oferta 1

250000

Oferta 2

89900

Oferta 3

167000

Oferta 4

234000

Oferta 5

35000

Oferta 6

185000

Oferta 7

212000

W wyniku analizy ofert odrzuciïeĂ skrajne, czyli takie, które
znaczÈco odbiegajÈ od pozostaïych ofert. Bardzo czÚsto zdarza siÚ,
ĝe skrajne oferty stanowiÈ te o najniĝszej i najwyĝszej cenie. Czasami moĝe byÊ to sama najwyĝsza cena, sama najniĝsza lub pewna
grupa, która stanowi uïamek caïej grupy cen. Dla poprawnoĂci
pomiarów przyjmijmy, ĝe jeĂli dana grupa skrajna stanowi poniĝej
10% ogólnych pomiarów, w tym rozumieniu stanowiÊ bÚdzie skrajnÈ.
W prezentowanym przykïadzie odrzucone zostaïy nastÚpujÈce skrajne
ceny (patrz tabela 1.3).
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Tabela 1.3. Przykïad odrzuconych skrajnych cen ofertowych wykonawców
Lp.

PLN

Oferta 1

250000

Oferta 2

89900

Oferta 3

167000

Oferta 4

234000

Oferta 5

35000

Oferta 6

185000

Oferta 7

212000

LiczÈc wartoĂÊ ĂredniÈ po odrzuceniu skrajnych, otrzymaïeĂ
177 580 zïotych.
WartoĂÊ ta jest o 26% wiÚksza niĝ wartoĂÊ z Twoich obliczeñ.
To jeszcze nie jest Twoja wartoĂÊ projektu.
Krok 3. — próba oszacowania marĳ

Kolejnym krokiem jest skorygowanie wartoĂci Ăredniej o Ărednie
marĝe z tytuïu produkcji oprogramowania. Dlaczego? ZrealizowaïeĂ projekt zasobami wïasnymi, a zatem bez marĝy. Wynik wiÚkszy
o 23% wskazuje na obecnoĂÊ marĝy (co jest przecieĝ naturalne)
w ofercie. W wyniku szybkiej analizy rynku okreĂliïeĂ, ĝe Ărednie
marĝe na oprogramowaniu wynoszÈ od kilkunastu do kilkudziesiÚciu procent. W Twoim projekcie oszacowaïeĂ, ĝe ze wzglÚdu na
technologie i powszechnoĂÊ samego rozwiÈzania marĝa wyniosïaby
okoïo 15%. Po korekcie wartoĂci otrzymujesz wynik 177 580 – 15%
= 150 943 zïotych. To nie jest jeszcze wartoĂÊ Twojego projektu.
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Krok 4. — koĝcowe zestawienie

Aby dokoñczyÊ ewaluacjÚ wartoĂci oprogramowania, powinieneĂ
zestawiÊ wartoĂÊ wyliczonÈ na podstawie iloĂci roboczogodzin oraz
wartoĂÊ po korekcie, uzyskanÈ z ofert. NastÚpnie powinieneĂ wyciÈgnÈÊ ĂredniÈ (patrz tabela 1.4). To bÚdzie wartoĂÊ Twojego projektu
w rozumieniu jego odtworzenia.
Tabela 1.4. WartoĂÊ Ărednia ofert z odrzuceniem skrajnych
WartoħĄ I

150943

WartoħĄ II

140928

Ħrednia:

145935,5

WartoĂÊ odtworzeniowa Twojego serwisu w tym rozumieniu
wyniosïaby 145 935,50 zïotych.

Inne metody ewaluacji oprogramowania

Wskazana przeze mnie metoda nie zawsze musi byÊ metodÈ najbardziej adekwatnÈ. Po pierwsze, moĝe brakowaÊ danych, które
pozwolÈ na skuteczne opisanie skïadników oprogramowania. Po
drugie, moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe oprogramowanie wykonywane byïo przy
udziale bardzo taniej siïy roboczej, co nie zmienia sytuacji, ĝe funkcjonalnoĂciÈ dorównuje rozwiÈzaniom zamawianym na zewnÈtrz.
Wycena nie lubi skrajnoĂci, które odrzuca. JeĂli zdarzyïaby siÚ zbyt
duĝa dysproporcja pomiÚdzy pracÈ wïasnÈ a cenami rynkowymi,
trudno mówiÊ o wypoĂrodkowaniu tej wartoĂci, rzeczoznawca z duĝym przekonaniem przyjmie bezpieczniejszÈ, niĝszÈ wartoĂÊ. Metoda wskazana powyĝej w duĝej mierze odnosi siÚ teĝ do sytuacji,
w której projektodawca lub projektodawcy sÈ osobami fizycznymi
lub prowadzÈ dziaïalnoĂÊ najwyĝej na poziomie spóïki cywilnej.
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Kiedy w wycenianym przedsiÚbiorstwie jest prowadzona tak zwana
peïna ksiÚgowoĂÊ, trudno mówiÊ o wkïadzie wïasnym, a raczej, w ujÚciu ksiÚgowym mówimy o inwestycji. WartoĂÊ odtworzeniowa w ostatnim przypadku wynosi tyle, ile wynosi wartoĂÊ inwestycji. Pozostaje
jednak kilka furtek, które mogÈ byÊ pomocne.
Furtka 1. — wydzielenie zorganizowanej czēħci przedsiēbiorstwa

W trakcie prowadzenia przedsiÚbiorstwa pod szyldem spóïki kapitaïowej moĝe siÚ okazaÊ, ĝe projekt prowadzony przynajmniej
w znacznej czÚĂci stanowiï odrÚbny byt. Najïatwiej to scharakteryzowaÊ na podstawie wewnÚtrznie prowadzonych projektów. W startupach prowadzonych jest zazwyczaj kilka projektów z jednym lub
dwoma flagowymi, które stanowiÈ trzon firmy. Twoja firma mogïa
wiÚc dojĂÊ do takiego etapu, ĝe postanowiïeĂ konkretny projekt
wydzieliÊ w postaci nowej spóïki. W tym rozumieniu moĝesz podjÈÊ próbÚ ponownej ewaluacji wartoĂci samego projektu juĝ pod
postaciÈ zorganizowanej czÚĂci przedsiÚbiorstwa, którÈ dla uïatwienia
nazwÚ ZORG. W tym rozumieniu bardziej zasadne jest odniesienie
siÚ do wartoĂci bieĝÈcych, transakcyjnych, rynkowych, niĝ do wartoĂci, która zostaïa odzwierciedlona produkcyjnie. WartoĂÊ ZORG-a
moĝe byÊ wiÚc wyĝsza, niĝ pierwotnie stanowiïa wartoĂÊ firmy matki
posiadajÈcej portfolio projektów, ale jednak produkcyjnych. Dlaczego? Bo ZORG jest zdolny do generowania zysków (fragment definicji przedsiÚbiorstwa), a zatem sam w sobie staje siÚ nowymi aktywami.
PamiÚtam, jak kiedyĂ wyceniana byïa grupa podmiotów na potrzeby konsolidacji aktywów do spóïki akcyjnej. Wycenianych byïo
trzynaĂcie projektów, kaĝdy z nich stanowiï samodzielne przedsiÚbiorstwo. Jedne byïy zyskowne (bardziej lub mniej), inne wymagaïy
restrukturyzacji. W ramach konsolidacji plan zakïadaï poïÈczenie
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tych spóïek w jednÈ, akcyjnÈ, w ramach której miaïa powstaÊ rada
dyrektorów, wspólna siedziba, wspóïdzielone zasoby sprzedaĝowe
oraz kilka innych elementów, które tchnÚïyby nowy wiatr w ĝagle
biznesowe wycenianych spóïek. WartoĂÊ pojedynczych spóïek byïa
róĝna, od kilkudziesiÚciu tysiÚcy zïotych do blisko dwóch milionów
(tyle byïa warta jedna ze spóïek). Co ciekawe, genealogia trzech
spóïek odpowiadaïa idei wydzielonych przedsiÚbiorstw. Spóïki,
które ïÈcznie stanowiïy wartoĂÊ blisko 600 000 zïotych, nie dalej jak
osiem miesiÚcy wczeĂniej byïy jednÈ spóïkÈ, z której jeden z uczestników konsolidacji, wydzieliï dwa ZORG-i. Ciekawe, jaki byïby wpïyw
na wartoĂÊ wycenianych aktywów, gdyby nie wykonaï tej czynnoĂci.
Z duĝym prawdopodobieñstwem mogÚ stwierdziÊ, ĝe wartoĂÊ ta
byïaby co najmniej o kilkadziesiÈt tysiÚcy niĝsza, chociaĝby dlatego,
ĝe byïyby to trzy projekty w ramach jednego bytu, a nie trzy osobne
spóïki. OczywiĂcie, nie wskazujÚ sposobu na produkcjÚ wartoĂci —
nie oczekuj, ĝe zaïoĝysz kilkadziesiÈt spóïek, które nagle bÚdÈ warte
10 000 000 zïotych. To nie dziaïa w ten sposób. Na pewno chciaïem
pokazaÊ moĝliwoĂÊ sprawnego zarzÈdzania aktywami. JeĂli któryĂ
z podprojektów jest gotowy do usamodzielnienia i masz kapitaï
ludzki, który go poprowadzi (na przykïad osobÚ chÚtnÈ na prezesurÚ), jest duĝo wyĝsza szansa osiÈgniÚcia wyĝszej wartoĂci takiego
dojrzaïego samodzielnego projektu. Projekt dojrzaïy w grupie jest
sïabszy, natomiast dziaïajÈc pod szyldem grupy kapitaïowej, jako
podmiot pod holderem (spóïkÈ nadrzÚdnÈ, która ma pakiet wiÚkszoĂciowy udziaïów), ma szansÚ na wyĝszy rozwój. Sprawne zarzÈdzanie aktywami polega na ciÈgïej obserwacji aktywów: czy naleĝy
rozdzieliÊ aktywa i je usamodzielniaÊ, czy teĝ, zwïaszcza w dobie
kryzysu, konsolidowaÊ, aby ciÈÊ koszty. Nie bój siÚ ĝonglowaÊ aktywami. Dopóki podatkowo jesteĂ w stanie wykonywaÊ operacje na
aktywach, staraj siÚ rozbudowywaÊ grupÚ kapitaïowÈ, aby w czasie
kryzysu zawsze moĝna byïo jÈ skonsolidowaÊ.
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Furtka 2. — uzyskanie chētnych do zakupu

Kolejnym sposobem na uzyskanie cen transakcyjnych jest próba
fikcyjnej sprzedaĝy wytworzonego oprogramowania. Metodologia
jest podobna do tej przy pozyskiwaniu cen ofertowych, polega na
zbadaniu, ile konkretnie posiadane przez Ciebie aktywa mogïyby
byÊ warte rynkowo. Przy tej metodzie jest jedna puïapka, której
powinieneĂ bardzo mocno siÚ wystrzegaÊ. Dotyczy to spóïki, która
oferuje sprzedaĝ danych aktywów, ale z treĂci ogïoszenia wynika,
jakoby przedmiotem transakcji byïa sama spóïka. W takim przypadku, gdy zaoferujesz sprzedaĝ spóïki, co byïoby drogÈ na skróty,
prawdopodobnie przekroczysz 99 zapytañ, co w tym rozumieniu
stanowi ofertÚ publicznÈ, a to z kolei jest zïamaniem prawa. Kary,
jakie moĝe z tego tytuïu naïoĝyÊ Komisja Nadzoru Finansowego,
potrafiÈ zrujnowaÊ. JeĂli natomiast informacje chcesz pozyskaÊ
w sposób rozsÈdny, nie ma ĝadnego zagroĝenia. Znam osobiĂcie
jeden serwis, który poszedï drogÈ uzyskania ceny transakcyjnej. Wytworzenie oprogramowania wïasnymi siïami (czytaj: w porach poobiednich) kosztowaïo 210 roboczogodzin, jednak trudna do okreĂlenia byïa stawka robocza. Dlaczego? Bo twórca w duĝej mierze
korzystaï z gotowych rozwiÈzañ, w tym wïasnych, a sam okreĂliï, ĝe
praca, jakÈ wykonaï, byïa doĂÊ prosta, aczkolwiek nie byïaby moĝliwa, gdyby nie wieloletnie doĂwiadczenie i gotowe, autorskie rozwiÈzania. Nawet gdybyĂmy przyjÚli do wyceny stawki na poziomie
od 60 do 130 zïotych, wycena dla niego i tak byïaby niezadowalajÈca.
RozwiÈzaniem byïo przygotowanie oferty i próba sprzedaĝy oprogramowania na jednym ze znanych portali ïÈczÈcych inwestorów i szukajÈcych tych inwestorów. Propozycje cen byïy róĝne, od 40 000 do
130 000 zïotych. Okazaïo siÚ, ĝe cena transakcyjna znacznie przekraczaïa wartoĂÊ odtworzenia, jaka wystÚpowaïa w pierwotnych
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estymacjach. Ostatecznie kolega oprogramowania nie sprzedaï (a kusiïo go, gdy zobaczyï ceny), natomiast do wyceny zostaïa przyjÚta wartoĂÊ okoïo 70 000 zïotych.
Furtka 3. — zlecenie testu wartoħci w ramach ekspertyzy

JeĂli nie do koñca wiesz, jak wyceniÊ swoje oprogramowanie, rozwiÈzaniem moĝe byÊ zlecenie ekspertyzy, która okreĂli wartoĂÊ wykonanych prac. Wyceny, mimo iĝ sÈ stosowane metodologie projektowe, mogÈ róĝniÊ siÚ od siebie, czasami nawet znaczÈco. JeĂli
posiadasz w swoich zasobach trochÚ gotówki, którÈ moĝesz wydaÊ
na prace eksperckie, dobrym pomysïem jest przeprowadzenie tak
zwanego testu wartoĂci, który jest sporzÈdzany przez firmÚ informatycznÈ, specjalizujÈcÈ siÚ w zakresie prac, takim jak Twój projekt. Test wartoĂci ma formuïÚ audytowÈ, to znaczy badana jest
prawidïowoĂÊ funkcjonalna serwisu i elementy wykonania — w zasadzie te kroki, które doĂÊ szeroko opisaïem w ramach ewidencji
Twoich prac. Test wartoĂci daje jedno — okreĂla aktualnÈ wartoĂÊ
oprogramowania w kontekĂcie jej uĝytecznoĂci, co stanowi solidnÈ
podstawÚ do uznania prawidïowoĂci wyceny wykonanej w taki sposób przez rzeczoznawcÚ i na potrzeby weryfikacji biegïego rewidenta. Uwaga! Test wartoĂci musi byÊ wykonany przez podmiot caïkowicie niezaleĝny, dopiero wtedy rzeczoznawca moĝe uznaÊ wynik
raportu z testu wartoĂci jako wiarygodny.

Przykãady wycen oprogramowania wãasnego

Poniewaĝ wycena wïasnego oprogramowania jest zawsze dyskusyjna
zarówno w oczach inwestora, jak i rzeczoznawcy, poniĝej znajdziesz
kilka przykïadów wycen oprogramowania wïasnego, jakie zostaïy
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wykonane przez rzeczoznawcÚ. Nie namawiam, ĝeby zawsze stosowaÊ analogiÚ — najzdrowsze wyceny zawsze uwzglÚdniajÈ stan
wïaĂciwy, iloĂÊ wïoĝonej pracy i korektÚ dotyczÈcÈ wartoĂci rynkowej. Niekiedy jednak trudno okreĂliÊ wartoĂÊ, jako ĝe wïasne koszty
pracy bywajÈ znacznie mniejsze lub, przeciwnie, zawyĝone ze wzglÚdu na dïuĝszy czas pracy, liczne testowania i — jak to bywa w przypadku startupów — czÚsto poruszanie siÚ „po ciemku” z ideologiÈ
innowacyjnÈ, która w tym przypadku oznacza przewartoĂciowanie
samego pomysïu.
Przykãad — wãasny CRM

Jedna z firm, jakÈ miaïem okazjÚ weryfikowaÊ, w swoich aktywach,
oprócz podstawowego projektu, posiadaïa system CRM, który byï
uszyty „na miarÚ” wïasnej dziaïalnoĂci. System ten jednak doskonale odpowiadaï dystrybucji produktów cyfrowych i wykorzystywaï
najnowsze narzÚdzia pomiaru efektywnoĂci w rozproszonej strukturze dystrybutorów. System byï skonstruowany tak, aby umoĝliwiÊ
handlowcom, na co dzieñ sprzedajÈcym inne produkty, skorzystanie z programu partnerskiego, w ramach którego mogli dystrybuowaÊ produkt projektodawcy, jeĂli starczyïo im czasu lub pozwalaïy
na to warunki. System dodatkowo byï wdraĝany w kilku firmach
klienckich, dziÚki czemu byï stale rozbudowywany o nowe funkcjonalnoĂci. Konstrukcja pozwalaïa na wyïÈczenie zbÚdnych moduïów, customizacja byïa wpisana w ideÚ produktu. Poniewaĝ system
CRM w gïównej mierze konstruowany byï za pieniÈdze klientów,
a projektodawca opieraï siÚ na autorskim kodzie i wykonywaï modyfikacje na swoje potrzeby, trudno byïo wyceniÊ aktywa w postaci
odtworzenia iloĂci wïoĝonej pracy. To tak, jakby przyrównaÊ system
do wartoĂci samochodu, który moĝe mieÊ róĝne konfiguracje silnika,
koloru, felg, opon, wnÚtrza. Nadal jego wartoĂÊ, choÊ róĝniÈca siÚ
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w obrÚbie okreĂlonych wideïek, nawiÈzuje do wartoĂci bazowej
samochodu. Analogicznie byïo z tym systemem CRM — pomimo
iĝ moĝna go byïo doĂÊ dowolnie konfigurowaÊ, nadal stanowiï
pewnÈ caïoĂÊ jako system. Projektodawcy udaïo siÚ wdroĝyÊ CRM
w ponad piÚtnastu firmach. Kaĝda z nich zainwestowaïa w system
(zakup na wïasne potrzeby), przy czym najniĝsza wartoĂÊ wideïek
wynosiïa 17 200 zïotych, najwyĝsza, za którÈ zapïaciï klient, wynosiïa 150 000. W klasycznym podejĂciu, w tym wypadku skrajnÈ stanowiïaby wartoĂÊ 150 000 zïotych. WartoĂÊ bazowÈ stanowiïaby
kwota 17 200. SkÈd pojawiïa siÚ definicja wartoĂci bazowej? WyjaĂniÚ na przykïadzie analogii motoryzacyjnej. Na przykïadzie samochodu nie moĝna mówiÊ o najniĝszej skrajnej, którÈ odzwierciedla
najniĝsza dostÚpna cena w salonie samochodowym. W tym konkretnym przypadku najniĝsza wartoĂÊ samochodu to wartoĂÊ produktu, który posiada ograniczonÈ wiÚkszoĂÊ funkcjonalnoĂci. W najtañszej wersji, z najsïabszym silnikiem i tak dalej. WracajÈc do CRM,
wartoĂciÈ bazowÈ, o najniĝszej funkcjonalnoĂci byïa wartoĂÊ najtañszego zakupu systemu. Zaproponowaïem naniesienie wartoĂci
transakcji na wykres, co pozwoliïoby unaoczniÊ tendencjÚ wzrostu
wartoĂci CRM w zaleĝnoĂci od stosowanej konfiguracji i kupujÈcego
klienta.
WartoĂci na potrzeby tabeli (patrz tabela 1.5) ksztaïtowaïy siÚ
nastÚpujÈco (liczba porzÈdkowa odpowiada numerowi klienta wedïug wartoĂci zakupu, a nie chronologii zakupu).
Jak widaÊ na rysunku 1.1, transakcje od 1. do 7. stanowiÈ dolnÈ
granicÚ wartoĂci. To wïaĂnie na podstawie tej grupy i tego zasobu
powinna byÊ okreĂlona wartoĂÊ Ărednia pierwszego progu wartoĂci
dodanej. Z wartoĂci od 8. do 12. moĝna okreĂliÊ wartoĂÊ dodanÈ
drugiego progu — moĝna przyjÈÊ Ărednie wartoĂci transakcji. Natomiast transakcje od 13. do 15. stanowiÈ skrajnÈ, którÈ naleĝy
odrzuciÊ.
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Tabela 1.5. WartoĂÊ transakcji sprzedaĝy i implementacji systemu CRM
u klientów do momentu zakoñczenia cyklu ĝycia produktu
Lp.

WartoħĄ transakcji

1

17 200 zã

2

23 600 zã

3

25 400 zã

4

26 000 zã

5

26 000 zã

6

26 000 zã

7

27 900 zã

8

34 500 zã

9

37 800 zã

10

43 200 zã

11

43 200 zã

12

50 000 zã

13

78 000 zã

14

96 000 zã

15

150 000 zã

Wykres przedstawiaï siÚ nastÚpujÈco.

Rysunek 1.1. Wykres ksztaïtowania siÚ cen transakcji sprzedaĝy i implementacji
CRM na podstawie tabeli 1.5
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Mechanizm prawidïowo bÚdzie wyglÈdaï nastÚpujÈco.
1. Obliczenie wartoĂci Ăredniej pierwszego progu wartoĂci
dodanej od 1 do 7 (24 586 zïotych).
2. Obliczenie wartoĂci Ăredniej drugiego progu wartoĂci dodanej
8 do 12 (41 740 zïotych).
3. Obliczenie progu wïaĂciwego wartoĂci dodanej: próg 2. minus
próg 1. (17 154 zïotych).
4. Obliczenie wartoĂci wïaĂciwej, tj. sumy wartoĂci bazowej
(17 200 zïotych) oraz wartoĂci dodanej (17 154 zïotych)
= 34 354 zïotych.
Wedïug przyjÚtej metodologii obliczona wartoĂÊ stanowi wartoĂÊ wïaĂciwÈ posiadanego systemu CRM. GdybyĂ obliczaï wartoĂÊ
ĂredniÈ, nawet z odrzuceniem skrajnych (17 200 zïotych i 150 000
zïotych), uzyskaïbyĂ wartoĂÊ 41 354 zïotych. Na pewno jesteĂ zaskoczony sposobem obliczania, ale za wartoĂciami liczbowymi kryïo
siÚ kilka czynników, które wpïynÚïy na sposób obliczania. Za chwilÚ
przeczytasz dodatkowe informacje, które miaïyby wpïyw na ewaluacjÚ. Widzisz, jak istotne jest analizowanie dokumentów, które pokazujÈ historiÚ transakcji, a które wprawny analityk i tak wychwyci,
równieĝ w rozmowie z TobÈ.
 Cena 17 200 zïotych byïa pierwszÈ cenÈ wykonania silnika
systemu, pierwszym wdroĝeniem.




Na tej podstawie robione byïy drobne modyfikacje systemu,
aĝ do kroku 8., po którym powstaïa druga wersja CRM,
unowoczeĂniona, dodano moĝliwoĂÊ integracji z systemami
VOIP do obsïugi call center.
Klienci 13. i 14. byli klientami, którzy realizowali projekty
dofinansowane i realizacje dla nich ograniczone byïy
podwyĝszonymi gwarancjami, co wpïynÚïo ostatecznie na cenÚ.
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Dodatkowo konieczna byïa modyfikacja oprogramowania na
tyle, aby w pierwszym przypadku udzieliÊ szczególnej licencji,
w drugim przekazaÊ prawa majÈtkowe do systemu.


Klient 15. byï klientem przypadkowym, któremu bardzo
spodobaï siÚ system. Poniewaĝ na klienta 14. przeniosïeĂ
majÈtkowe prawa, musiaïeĂ wprowadziÊ naprawdÚ znaczne
modyfikacje oprogramowania, odwoïujÈc siÚ do kodu
ěródïowego, aby nie zïamaÊ umowy. Klient zgodziï siÚ
zapïaciÊ podwyĝszonÈ wartoĂÊ, w cenie natomiast byïo
zagwarantowane dwuletnie wsparcie.

Jak widaÊ, geneza cyklu ĝycia produktu byïa dosyÊ ciekawa, ale
aby okreĂliÊ cenÚ transakcyjnÈ, naleĝaïo rozdzieliÊ okresy historyczne
i transakcyjne (stÈd wartoĂÊ dodana progu 1. i progu 2.), jak równieĝ
odrzuciÊ skrajne w rozumieniu biznesowym. Dopiero takie podejĂcie
daïo prawdziwy obraz wartoĂci, który w przypadku zwykïej Ăredniej
byïby zawyĝony. Powyĝszy sposób moĝe byÊ pomocny w przypadku
naprawdÚ skrajnych cen transakcyjnych, równieĝ podczas porównywania cen konkurencyjnych, gdy nie dysponujesz wïasnymi danymi
transakcyjnymi. Zmniejsza to ryzyko bïÚdu i dodatkowo zabezpiecza na wypadek testu wartoĂci, jaki pojawiïby siÚ na przykïad przy
audycie corocznym, gdybyĂ byï powiÈzany kapitaïowo z podmiotem gieïdowym.
Przykãad — system mailingowy

Projektodawca przy okazji realizacji duĝego projektu stworzyï kilka
podsystemów, które miaïy wspomagaÊ dziaïalnoĂÊ. Jednym z takim
podsystemów byï podsystem mailingowy, w ramach którego, miÚdzy
innymi, moĝna byïo w sposób elastyczny dobieraÊ odbiorców z powiÈzanego CRM. Zawieraï on takĝe zabezpieczenia przeciwobciÈ-
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ĝeniowe, które umoĝliwiaïy jego instalacjÚ na serwerze niededykowanym oraz kilka innych ciekawych funkcji, które jednak miaïy
wartoĂÊ w momencie wspóïpracy z gïównym systemem.
Projektodawca okreĂlaï wartoĂÊ bazowÈ projektu na 240 000
zïotych, jednakĝe rzeczoznawca wskazaï, ĝe ze wzglÚdu na koniecznoĂÊ Ăcisïego dziaïania z systemem gïównym wartoĂÊ bÚdzie równa
zero lub wartoĂci prototypowej, wymagajÈcej korekt, aby podsystem byï w peïni niezaleĝny. Projektodawca nie miaï czasu na zmiany w oprogramowaniu, dlatego sprytnie wybrnÈï z sytuacji. Udzieliï
specjalnie skonstruowanej licencji, która umoĝliwiaïa niezaleĝne
dziaïanie systemu w oparciu o system gïówny. W ten sposób obroniï
wartoĂÊ oprogramowania (choÊ ostateczna wycena byïa niĝsza), które
wyceniono na 100 000 zïotych, a samÈ licencjÚ na wartoĂÊ 80 000
zïotych.
Przykãad — wãasny framework

W jednym ze startupów wydzielonÈ czÚĂciÈ oprogramowania byï
wïasny framework, który, miÚdzy innymi, definiowaï strukturÚ wïaĂciwÈ aplikacji. Framework byï oparty o strukturÚ MVC, posiadaï
na przykïad mechanizmy kompresji strony, wspomagajÈcej odczytywanie stron. Zaleciïem projektodawcy wydzielenie tego skïadnika
majÈtkowego z aplikacji, jak równieĝ, ze wzglÚdu bezpieczeñstwa
inwestycji, dokïadne jego opisanie od strony technicznej. Metoda
wyceny frameworku w tym wypadku odbyïa siÚ klasycznie — poprzez okreĂlenie wartoĂci nakïadów pracy, jakie ponieĂli projektodawcy, pomnoĝonej przez wartoĂÊ wykonanej pracy. Framework
uzyskaï wycenÚ bliskÈ 12 000 zïotych.

Kup książkę

Poleć książkę

49

50

Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka

Przykãad — kalkulator finansowy

Kalkulator oparty byï o technologiÚ C##, w oparciu o pïatne biblioteki. Gïówna jego wartoĂÊ leĝaïa po stronie algorytmicznej —
umoĝliwiaï prowadzenie symulacji. Niestety, byï caïkowicie oderwany
od projektu i trudno go byïo zakwalifikowaÊ do aktywów. System,
co prawda, posiadaï wartoĂÊ wyraĝonÈ w postaci ceny transakcyjnej,
byï robiony pod konkretne zamówienie klienta o wartoĂci 60 000
zïotych. Dyskusja na poziomie inwestycyjnym byïa otwarta. Z jednej strony, warto byïo wïÈczyÊ projekt w grono aktywów, z drugiej
strony, projektodawcom trudno byïo siÚ zdeklarowaÊ, jaka bÚdzie
przyszïoĂÊ tego projektu. Przy gwarancji, ĝe projekt nie zostanie
„wyrzucony do kosza”, a na przykïad realizowany po roku od inwestycji, szansa na wïÈczenie do grona aktywów byïa. Projektodawcy
ostatecznie nie zdecydowali siÚ na wïÈczenie tego skïadnika, skupiajÈc siÚ tylko i wyïÈcznie na skïadnikach celowanych pod projekt.
Powyĝsza sytuacja jest waĝna dla zrozumienia inwestora. Pomimo ĝe bez wÈtpienia skïadnik mógï byÊ aktywami w rozumieniu
samodzielnym i zbywalnym, dla celów projektu jego wartoĂÊ byïa
marginalna. Gdyby udaïo siÚ znaleěÊ wspólne elementy z planowanym projektem, moĝna by szukaÊ interpretacji, mówiÈcej o takiej
celowoĂci. Gdyby teĝ projektodawcy zdecydowali siÚ na wpisanie
realizacji projektu do budĝetu inwestycyjnego wspólnie z inwestorem,
tylko w odroczonym, rocznym terminie, równieĝ istniaïaby konkretna szansa na wïÈczenie do grupy aktywów. Przy braku stosownych deklaracji i dziaïañ, jak równieĝ zwiÈzku z projektem celowym, dla inwestora aport ten miaï wartoĂÊ zerowÈ.
Moĝesz wielokrotnie spotkaÊ siÚ z takÈ sytuacjÈ, zatem przy planowaniu swoich dziaïañ dokumentacyjnych nie zapominaj o celowoĂci aportu. PamiÚtam przypadek, gdy projektodawca chciaï w postaci aportu wnieĂÊ kilkanaĂcie projektów niezwiÈzanych ze sobÈ.
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Zaproponowano mu, aby wïÈczyï caïy software house, co wypeïni
warunek, ĝe faktycznie aktywa bÚdÈ aktywami — mógïby wtedy
realizowaÊ zlecenia niejako „obok” gïównego projektu. Projektodawca chciaï jednak pozostawiÊ software house, wykonaÊ z inwestorem projekt celowy, a projekty, które wïÈczyï aportowo, sïuĝyïy
tylko i wyïÈcznie do wyceny i wypeïnienia pustki, jaka pozostaïa po
wyïÈczonym z wyceny software house. Gdyby inwestor zgodziï siÚ
na taki porzÈdek, byïby to bïÈd inwestycyjny, gdyĝ przedstawione
aktywa nie niosïy wartoĂci projektowej. Zaproponowano inne rozwiÈzanie — aby projektodawca daï ogïoszenie na wykonane przez
siebie projekty na portalach aukcyjnych (dedykowanych inwestycjom), a za pieniÈdze z transakcji wszedï w projekt z gotówkÈ lub
wypracowaï kolejne aktywa, ale juĝ celowe, zamieniajÈc tym samym
gotówkÚ w aktywa wiÚcej warte. Co ciekawe, w ciÈgu czterech miesiÚcy udaïo siÚ sprzedaÊ piÚÊ projektów, które osiÈgnÚïy wartoĂÊ
sumarycznÈ 23 000 zïotych.
PamiÚtam teĝ innÈ sytuacjÚ. Projektodawca jako aport przedstawiï kilkanaĂcie forów internetowych (naprawdÚ róĝne branĝe,
w tym forum o grach karcianych), które pozornie nie kwalifikowaïy siÚ do wïÈczenia w ramach gïównego projektu. Fora jednak
wpisywaïy siÚ w strategiÚ szumu komunikacyjnego, a sumaryczna
iloĂÊ korzystajÈcych z nich uĝytkowników wynosiïa prawie 5 000.
Poniewaĝ fora byïy tak skonstruowane, aby moĝna byïo bezproblemowo eksplorowaÊ marketingowo ich uĝytkowników (oczywiĂcie,
robiÈc to tak, aby ich nie straciÊ), kaĝdy uĝytkownik forum zostaï
wyliczony na wartoĂÊ 7 zïotych. Daïo to sumarycznÈ wartoĂÊ aportowÈ: 4870 x 7 = 33 460 zïotych.
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Przykãad — wãasny system biletowy

Projektodawcy stworzyli system biletowy, w ramach którego zintegrowali wiele klubów muzycznych w Polsce. WartoĂÊ pracy wïoĝonej w budowÚ systemu wynosiïa 150 000 zïotych, jednakĝe system
zaczÈï funkcjonowaÊ jakiĂ czas temu i obecnie definiowaïy go pozostaïe parametry.
 Posiadaï podpiÚcie do prawie 150 klubów w Polsce.








Posiadaï podpiÚcie do systemów transakcyjnych, pïatniczych,
bankowych.
Mógï byÊ prezentowany w formie white-label, jako zewnÚtrzny
komponent lub funkcjonowaÊ pod domenÈ macierzystÈ.
System generowaï caïkiem pokaěne obroty ze sprzedaĝy
biletów.
System byï podwiÈzany marketingowo pod witryny-koñcówki
(jak na przykïad portale tematyczne).

Wycena tylko w metodzie odtworzeniowej byïaby krzywdzÈca,
gdyĝ nie uwzglÚdniaïa prac poniesionych na integracjÚ. Z kolei charakter sprzedaĝy biletów wykluczaï moĝliwoĂÊ wyceny wartoĂci
umów handlowych. Dodatkowo, system sïuĝyï generacji obrotów
(nie byï gïównÈ dziaïalnoĂciÈ), a nie zysku, dlatego wycena DCF
byïaby obarczona sporym bïÚdem (ujemy wynik za zeszïy rok). Zasugerowaïem podejĂcie do tych aktywów od strony typowo transakcyjnej. Projektodawcy musieli dokonaÊ wysyïki zapytañ ofertowych, aby uzyskaÊ informacjÚ, czy ktoĂ byïby chÚtny do zakupu
takiego systemu (juĝ skonfigurowanego, gotowego) oraz w jakiej
cenie. Zbliĝaïo to do informacji o cenie transakcyjnej. Okazaïo siÚ, ĝe
o ile sam system biletowy byï wyceniany sïabo (od 30 000 do 70 000
zïotych), co byïo poniĝej wartoĂci jego wytworzenia, o tyle po dodaniu
informacji, ĝe jest to system gotowy, zintegrowany i posiada odpo-
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wiednie Ărodowisko dziaïania, jego cena wzrosïa i zbliĝyïa siÚ do ceny
300 000 zïotych. W tym rozumieniu system musiaï byÊ zakwalifikowany jako Ărodowisko pracy, Ărodowisko biznesowe, a nie jako
samo oprogramowanie. Z jednej strony, powinien byÊ przesuniÚty
do sekcji innych wartoĂci niematerialnych i prawnych, z drugiej —
nadal pozostawaïa spora wartoĂÊ samej technologii w rozumieniu
wykonanej przy jego utworzeniu pracy.
Rzeczoznawca postanowiï rozdzieliÊ skïadnik informatyczny
(150 000) oraz skïadnik Ărodowiskowy, w drugim przypadku okreĂliï to jako biznesowe Ărodowisko wspóïpracy (B2B), przesuwajÈc
do kategorii innych wartoĂci niematerialnych i prawnych. Jako uzasadnienie dla aktywów przyjÈï liniÚ, ĝe Ărodowisko generowaïo obroty (doĂÊ spore) i przy jego odpowiedniej kalibracji mogïo byÊ zyskowne. Istotne byïo równieĝ to, ĝe w Ărodowisku operujÈ firmy
wspóïpracujÈce, co definiowaïo je jako system wsparcia sprzedaĝy
biletów, a nie tylko system do sprzedaĝy biletów (zwracam uwagÚ na
róĝnicÚ pomiÚdzy narzÚdziem a Ărodowiskiem). Ogólna wycena wraz
z oprogramowaniem siÚgnÚïa 240 000 zïotych.
Przykãad — wãasne biblioteki

Wïasne biblioteki równieĝ mogÈ stanowiÊ wartoĂÊ, jeĂli sÈ wykorzystywane w oprogramowaniu celowym, czyli w zakresie Twojego
projektu. Problemem jest jedynie próba wyceny tych bibliotek. NaturalnÈ drogÈ jest próba oceny wartoĂci nakïadu pracy poniesionej na
realizacjÚ bibliotek. Problem pojawia siÚ jednak, gdy biblioteki udostÚpniasz publicznie na zasadzie open source (z komercyjnym wykorzystaniem) lub po prostu je komercjalizujesz po okreĂlonej cenie.
Do bibliotek udostÚpnionych publicznie posiadasz prawa twórcy,
jednakĝe, co do zasady, powodujesz, ĝe ich wartoĂÊ spada do zera
(sÈ publicznie dostÚpne, za darmo), szczególnie gdy mogÈ byÊ wy-
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korzystane przez innych dla celów komercyjnych. Co prawda, posiadajÈc prawa autorskie do bibliotek, moĝesz próbowaÊ broniÊ
wartoĂci wedïug iloĂci wïoĝonej pracy, jednakĝe istnieje duĝe ryzyko,
ĝe w ten sposób stracÈ na wartoĂci. To trochÚ jak z mieszkaniem,
które mógïbyĂ wynajmowaÊ, ale oddaïeĂ na cele charytatywne i nie
czerpiesz czynszu z najmu. Cel jest sïuszny, jednak tym samym zablokowaïeĂ sobie drogÚ do czerpania poĝytków, co jest po czÚĂci
w sprzecznoĂci z definicjÈ aktywów. Kaĝdorazowo i bezwzglÚdnie
taka sytuacja powinna byÊ konsultowana z rzeczoznawcÈ, aby nie
popeïniÊ bïÚdu przy ocenie wartoĂci posiadanych aktywów.
W przypadku bibliotek, które sprzedajesz komercyjnie i istnieje
moĝliwoĂÊ ewaluacji wartoĂci rynkowej, naleĝy skorygowaÊ wartoĂÊ
pracy wïoĝonej o wartoĂÊ rynkowÈ biblioteki — na przykïad w jej
wypracowanie wïoĝyïeĂ wartoĂÊ pracy ekwiwalentnÈ do 3 000 zïotych, jednakĝe bibliotekÚ kaĝdorazowo sprzedajesz za 10 dolarów.
W rozumieniu odtworzeniowym cena transakcyjna koryguje wartoĂÊ
poniesionych nakïadów, co moĝe ostatecznie zmniejszyÊ wartoĂÊ
posiadanych aktywów. Z drugiej strony, bibliotekÚ moĝesz sprzedaÊ
wielokrotnie, co sprawia, ĝe przy moĝliwoĂci dokïadnej projekcji
popytu zastosowana powinna byÊ metoda DCF na podstawie prognozy sprzedaĝy w oparciu o dane historyczne i bieĝÈce.
W takich przypadkach rzeczoznawca moĝe stosowaÊ metody
mieszane wyceny, co komplikuje proces wyceny, jednakĝe jest korzystniejsze dla projektodawcy niĝ wartoĂÊ odtworzeniowa zasobu.
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Podsumowanie przykãadów

Jak widzisz, wycena wïasnego oprogramowania nie jest prosta, ale
mam nadziejÚ, ĝe opisane przykïady pozwolÈ znaleěÊ analogiÚ, która
pomoĝe w wycenie posiadanych skïadników. Przy wycenie wïasnego
oprogramowania powinieneĂ pamiÚtaÊ o kilku waĝnych zasadach.
 Gdy wïasne oprogramowanie dotyczy projektu celowego
i umoĝliwia jego realizacjÚ, a wiÚc w domyĂle, realizacjÚ
zysków, zalicz je do aktywów.








Wïasne oprogramowanie zalicz do aktywów, gdy istnieje
moĝliwoĂÊ jego zbycia.
WartoĂÊ wïoĝonej pracy moĝe znacznie odbiegaÊ od ceny
transakcyjnej — pamiÚtaj, ĝe przeinwestowanie wyjdzie
przy weryfikacji, wiÚc rozsÈdnie dobieraj zasoby do realizacji
wïasnego oprogramowania.
Czasami trzeba wprost zapytaÊ rynek, za ile kupiïby Twoje
oprogramowanie, informacje mogÈ byÊ rozczarowujÈco
negatywne lub zaskakujÈco pozytywne, dlatego niezaleĝnie
od sytuacji warto asekurowaÊ siÚ zapytaniami ofertowymi.
Wïasna praca nie zawsze oznacza stawki korporacyjne — jeĂli
posiadasz ugruntowany pozycyjnie software house, moĝesz
posiïkowaÊ siÚ cenami rynkowymi roboczogodziny.
Analogicznie zrób, gdy jesteĂ wybitnym specjalistÈ w swojej
dziedzinie. Co innego, gdy uczysz siÚ, pracujÈc nad projektem,
i wykonujesz pracÚ dïuĝej, mniej efektywnie, z wiÚkszÈ iloĂciÈ
bïÚdów, ale za to znacznie taniej.
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